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Prof. Dr. Ümran SEVİL 

Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

26-27 Aralık 2020 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile altıncısını İstanbul’da düzenlemiş oldu-

ğumuz 6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi’ne gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı 

yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada 

olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye’den Prof. Dr. Gülsen DEMİR, Prof. Dr. Seleyman DAŞ-

DAĞ, Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT ve farklı dünya ülkesinden 5 davetli konuşmacı iştirak etmiştir. 

Bunlar Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA), Prof. Dr. Ashok JAMMI (HİNDİSTAN), Doç. 

Dr. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN), Yrd. Doç. Dr.  Rommel TABULA (TAYLAND) ve Dr. Khalida 

NASEEM (PAKİSTAN)’dir. Tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza 

ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 31 farklı ülkeden 173 bilim insanı 100 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca Tür-

kiye’den 91 bilim insanı da 88+3 sözel/poster 91 bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. Kongremize gelen 

toplam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 368 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme ku-

rulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 188 sözel 3 poster bildiri kabul edilmiştir. Söz konusu bildiri 

özetleri yine kongremiz bilim kurulunda yer alan bilim kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş 

ve 191 bildirinin sözel/poster bildiri olarak sunulmasına karar verilmiştir. Kongremizde sözel/poster 

olarak sunulan bildiri özetlerine Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 31 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 22 farklı ülkeden 

sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri 

ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de 
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akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. 

Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin beşinci buluşmasını 2021 yılı içerisinde yine 

uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve 

bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcı-

larımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve ba-

şarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler 

üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala 

kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu 

vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha 

verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman 

içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak 

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-

layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel 

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, ilgili yayınlanan yö-

netmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve üzeri yabancı katılımcıdan olu-

şup, ayrıca 6 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Toplam bildirilerin %51’den fazlası 

yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla…  
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Prof. Dr. Ümran SEVİL 

Head of the Congress 

Distinguished Scientists,  

We sincerely thank you for your interest and contributions to our 6th International Congress on Woman 

and Child Health and Education organized in Istanbul with the REMOTE ACCESS system on 26-27 

December 2020. 

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. Prof. 

Dr. Gülsen DEMİR, Prof. Dr. Seleyman DAŞDAĞ, Assoc. Prof. Etem YEŞİLYURT and 5 invited 

speakers from different world countries namely Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALAYSIA), Prof. 

Dr. Ashok JAMMI (INDIA), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKISTAN), Assist. Prof. Rommel 

TABULA (THAILAND), Ph.D. Khalida NASEEM (PAKISTAN) attended our congress. We extend 

our gratitude to all of our guest speakers.  

We are grateful to ORP Consultancy, who does not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress with their technical support, to members of science board and congress organization committee 

who provided full scientific support. We wish them continued success in the future. 

173 scientists from 31 different countries attended our congress with 100 verbal presentations. Also, 91 

Turkish scientists participated with 88+3 verbal/poster presentations. The total number of local and for-

eign verbal presentations coming to our congress is 368. However, only 188 verbal and 3 poster presen-

tations of the papers received were accepted with the reason of remote access upon the decision of the 

regulatory board. The abstracts in question were evaluated by the members of the scientific committee 

of our congress and 191 papers were decided to be presented as verbal/poster presentations. The ab-

stracts presented verbally/poster at our congress are included in the Congress Proceedings book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 31 different countries around the world. Participations to our congress as a re-

sponse to our call were realized as presenters and audiences from 22 different countries. We also thank 

the foreign participants for their support and being with us. The work of scientists from different world 
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countries who perform academic activities in Turkey are included in our congress. We also thank them 

for their work they have produced and shared with us. 

We will organize the seventh meeting of our congress, which we regularly hold every year, in 2021, 

again with remote participation. In our congress, the plan is to meet different disciplines intertwined 

with each other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding thanks 

to this meeting. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the 

quality of the presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful 

congress, made us very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disci-

plines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, 

we also received a response to our invitations from public and private sector representatives and state 

administrators. On this occasion, the messages sent by our statesmen have encouraged us to work more 

efficiently in the future. We hope that we will be able to gather scientists from many countries of the 

world, especially our country, and to work with joint projects and products in the future.  

Distinguished scientists, dear friends; we wholeheartedly congratulate and thank our colleagues in the 

entire organization for your interest, support and contribution to our congress. We wish you all health, 

happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the scope of 

2019 academic incentive criteria and is evaluated within the scope of the relevant published regulations. 

The number of foreign participants is 51% and above and it also has invited speakers from 6 different 

world countries. More than 51% of the total papers belong to the foreign participants.  

Sincerely Yours…  
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KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM 

AÇILIŞ / OPENING 

26-27 ARALIK / 26-27 DECEMBER 2020 

Açılış Konuşması / Opening Speech 

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL 

Konferans Başkanı (Chair of Conference) 

  

  

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS 

  

09:45 – 12:00 (GMT+3) 

  

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION 

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL 

  

KEYNOTE SPEAKERS  

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA-MALAYSIA) 

Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN-INDIA) 

Prof. Dr. Gülsen DEMİR (TÜRKİYE-TURKEY 

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ (TÜRKİYE-TURKEY) 

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

 Assoc. Prof. Etem YEŞİLYURT (TÜRKİYE-TURKEY) 

 Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND) 

 Dr.  Khalida NASEEM (PAKİSTAN-PAKISTAN) 
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

 

OTURUM / SESSION :  1  

Tarih ve Saat / Date and Time :  26 ARALIK 2020 – 12:00 – 23:00  

Oturum Başkanı (Head of Session) :  Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA  

  Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN 

  

Alev SÜZEN, Süley-

man Cüneyt KARA-

KUŞ, Nazile ERTÜRK 

TERATOMU OLAN ÇOCUKLARDA OVER KORUYUCU CERRAHİ 

DENEYIMLERIMIZ 

Ali AKDOĞAN KADIN ANESTEZİ ÇALIŞANLARININ EPIDURAL ANALJEZI ILE 

VAJINAL DOĞUM YÖNTEMINE TUTUM VE TERCIHLERININ DI-

ĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI ILE KARŞILAŞTIRILMASI 

Arzu YURCİ, Ahmet 

KILIÇKAYA 

PRETERM EYLEMDE BETAMETAZON VE DEKSAMETAZON 

UYGULAMASININ FETAL KALP HIZI DEĞİŞİMİ VE FETAL VÜ-

CUT HAREKETLERİNE ETKİLERİ(UZMANLIK TEZİ) 

Ayça Nazlı BULUT MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK SONUÇLARI 

Aysun YÜKSEL, İdil 

ALPAT 

MENSTRÜASYON DÖNGÜSÜNÜN UYKU KALİTESİ VE İŞTAH 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Ayşe METİN, Özen 

KULAKAÇ 

RİSKLİ GEBELİKLERDE ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ: BİR ÖL-

ÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

Ayşe METİN, Özen 

KULAKAÇ 

KADININ MENTAL SAĞLIĞI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Ayşe Tuğba KARTAL İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETER-

LİLİKLERİ VE EMZİRME BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖR-

LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayşegül ULUTAŞ 

KESKİNKILIÇ, Burcu 

COŞANAY GÜLEY, 

Oğuz EMRE 

PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARA ÖZBAKIM BECERİLERİ-

NİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN EV MERKEZLİ ÖZBAKIM 

PROGRAMI ÖNERİSİ 

Ayşin ÇETİNKAYA 

BÜYÜKBODUR, 

Gamze GÜLTEKİN 

SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA KADIN ÜREME SAĞLIĞI: HU-

MAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) VE BAĞLANTILI HASTALIKLA-

RIN ÖNLENMESİNDE, TEDAVİSİNDE SOSYAL HİZMETİN ROLÜ 
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Burcu COŞANAY GÜ-

LEY, Ayşegül ULU-

TAŞ KESKİNKILIÇ, 

Oğuz EMRE 

ÇOCUKLARIN SALGIN VE HİJYEN ALGISININ RESİMLERLE 

ANALİZİ 

Burcu DİNÇGEZ 

ÇAKMAK, Gülten 

ÖZGEN, Levent ÖZ-

GEN 

PERİMENOPOZAL ANORMAL UTERİN KANAMADA KULLANI-

LAN LEVONORGESTRELLI RAHİM İÇI SİSTEMİN HEMATOLO-

JİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

Büşra UYSAL, Nevin 

AKDOLUN BAL-

KAYA 

GEBELİKTE EMZİRME: ETKİLERİ; YAŞANAN KAYGILAR VE 

HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI 

Cenk SOYSAL KOMPLEKS MÜLLERİAN ANOMALININ LAPAROSKOPI, HISTE-

ROSKOPI VE İNTRAOPERATIF ULTRASONOGRAFI ILE CER-

RAHI TEDAVISI 

Çiğdem KILIÇ PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMORS: A CASE SERIES 

Damla GEÇKALAN 

SOYSAL 

YÜKSEK DOZ ANTİPSİKOTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI 

ANAFİLAKSİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN OROMANDİBÜLER DİS-

TONİ OLGUSU 

Demet AKDENİZ 

ÖDEMİŞ, Hülya YA-

ZICI 

MEME VE OVER KANSERİNE GENETİK YAKLAŞIM 

Deniz DİRİK, Numan 

ÇİM, Mehmet PAR-

LAK 

OBEZ VE NON-OBEZ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADIN-

LARDA DESNUTRİN VE BETATROFİN DÜZEYLERİ 

Deniz ŞİMŞEK ÇOK KISA DOĞUMLAR ARASI SÜREYE SAHİP KADINLARIN 

MATERNAL VE NEONATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİL-

MESİ: 4 YILDA 3 DOĞUM 

Derya EVGİN, Kamu-

ran ÖZDİL 

BABARIN EMZİRMEYE DESTEĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİNDE 

KURAMSAL BİR YAKLAŞIM: JOHNSON'IN DAVRANIŞSAL SİS-

TEM MODELİ 

Didem GÜL SARI-

TAŞ, Volkan ÜLKER 

SMEAR SONUCU ASCUS OLUP KOLPOSKOPİDE ANORMAL 

BULGU SAPTANAN HASTALARIN KOLPOSKOPİK ÖRNEKLEME 

SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 

Duygu GÜZEL, Nuri 

YILDIRIM 

GEBELİKTE UNILATERAL AKUT NON-HEMORAJIK ADRENAL 

INFARKT, OLGU SUNUMU 
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Ebru CİRBAN EK-

REM, Sevgi ÖZSOY 

POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARDA CİNSEL MİT-

LERE İNANMA DURUMUNUN MENOPOZ TUTUM VE SEMP-

TOMLARI İLE İLİŞKİSİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN KADINLARDA GEBELİK VE 

EBEVEYN OLMA 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ GÖÇ PERSPEKTİFINDE KADIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK HIZMET-

LERI 

Ela KAPLAN, Selçuk 

KAPLAN 

SEREBROPLASENTAL ORAN TAHMİNİ FETAL AĞIRLIK VE 

OLUMSUZ PERİNATAL SONUÇLAR İÇİN BİR GÖSTERGE Mİ? 

Elif Uludağ, Dijle 

Ayar, İlknur Bektaş 

ERKEN LOHUSALİK DÖNEMINDE EŞ DESTEĞININ EMZIRME 

MOTIVASYONUNA ETKISI 

Erbu YARCI ANNE YAŞININ TERM YENİDOĞANDA MORBİDİTELER ÜZE-

RİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ersagun TUĞCUGİL, 

Ahmet BEŞİR 

NADİR BİR OLGU: SUSAC SENDROMLU GEBEDE ANESTEZİK 

YAKLAŞIM 

Erzat TOPRAK FETAL PELVİK BÖBREĞIN PRENATAL TANISI 

Esra ARBAĞ, Mer-

linda ALUŞ TOKAT 

GEBE KALMA ŞEKLİ FARKLI OLAN İKİ KADININ ANNELİĞE 

GEÇİŞ SÜRECİNİN MELEİS’İN GEÇİŞ KURAMINA GÖRE İNCE-

LENMESİ 

Esra ARBAĞ, Mer-

linda ALUŞ TOKAT, 

Hülya ÖZBERK 

COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA 

İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ 

F. Güllü HAYDAR, 

Reha ÖZGÜVEN 

MEMENİN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEME KANSERİ 

ARASINDAKİ KORELASYON (DÖRT YILLIK İZLEM - UZMAN-

LIK TEZİ) 

Fatma ÇAKMAK ÇE-

LİK 

BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN GEÇ 

PRETERM YENİDOĞAN BEBEKLERDE MORBİDİTE VE MORTA-

LİTE 

Fatoş BULUT ATEŞ COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ TE-

RAPİSİ 

Feride GÖK ÇOLAK, 

Yıldız GÜVEN 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARININ UZAMSAL DÜŞÜNME 

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

Feyza DEMİR, Merve 

ÇAKAR 

EBEVEYNLERDE GÖRÜLEN AŞI KARŞITLIĞINDA SOSYAL 

MEDYANIN YERİ 
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Gamze Hilalcan DUL-

KARA, Tuğçe UZUN-

BOY 

PERİNEAL TRAVMAYI ÖNLEMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM; SI-

CAK SU UYGULAMASI 

Gonca VARDAR, Aysu 

SAY 

YENİDOĞANDA FOTOTERAPININ IL-6 VE IL-8 DÜZEYINE ET-

KISI 

Gülin FEYKAN YE-

ĞİN, Ayşe Filiz YA-

VUZ 

A GIANT NABOTHIAN CYST MIMICKING AN ADNEXAL MASS 

Gülşah Selvi DEMİR-

TAŞ 

SEZARYEN SKAR HATTI GEBELİĞİNİN ULTRASONOGRAFİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE TİPLENDİRİLMESİ ARDINDAN HİS-

TERESKOPİ İLE GÖRÜNTÜLENMESİ DİLATASYON KÜRETAJ 

VE FOLEY BALON KATETER İLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU 

SUNUMU 

Gökhan KILIÇ COVID-19 İLE ENFEKTE BIKORNUAT UTERUS ANOMALİSİ 

OLAN GEBEDE ERKEN DOĞUM VE POSTOPERATİF HEMATOM 

OLGUSU 

Gözdenur TANRI-

KULU, Yavuz TANRI-

KULU 

AŞI TEREDDÜDÜ VE EBEVEYNLERİN TUTUMLARI 

Halenur KÜTÜK, 

Duygu ARICI DO-

ĞAN, Feryal SAVCI 

HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN ANNE-

LERİNİN OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI 

Hamide ZENGİN İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞUNUN BELİRLENME-

SİNDE KULLANILAN PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME ARAÇ-

LARI 

Hamide ZENGİN İKİZ BEBEKLERDE KANGURU BAKIMI 

Hatice YALÇIN TEK EBEVEYNLİ AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN ERGENLERİN 

YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ 

Havva AKPINAR DOĞUM SONRASI DEPRESYON 

Havva AKPINAR DOĞUM SONRASI HÜZÜN 

Hicran ACAR ŞİRİ-

NOĞLU, Ayşe ENDER 

YUMRU 

İLK TRİMESTER TARAMA TESTİNDEKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ 

PLAZMA PTOTEİN-A (PAPP-A) VE SERBEST İNSAN KORYONİK 

GONADOTROPİN-SS (SS-HCG) DEĞERLERİNİN İSTENMEYEN 

GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ 
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Hülya YILMAZ 

ÖNAL, Türkan KUT-

LUAY MERDOL 

YUVADA KALAN ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ 

SAPTANMASI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERININ STAN-

DARTLARLA KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDIRILMESI 

Hüseyin Avni SOL-

GUN, Alper ÖZKILIÇ 

ÇOCUKLARDA KAFATASI DEFORMİTELERINDE AKTIF PO-

ZISYONEL TEDAVIDE ERKEN YAŞIN ETKISI 

Mehmet Murat IŞIKA-

LAN 

ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDA SAPTANAN GALEN VENI MALFOR-

MASYONU OLGUSU 

Mehmet Semih DE-

MİRTAŞ 

AKSARAY İLİNDEKI POLIKILINIĞE BAŞ AĞRISI ILE BAŞVU-

RAN ADÖLESANLARDA MIGREN PREVALANSI VE ETKI EDEN 

SOSYODEMOGRAFIK FAKTÖRLER 

Melda BERBER HA-

MAMCI 

YENİDOĞANDA K VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE PROFİLAKSİSİ 

Meliha AKSOY OKAN KAWASAKİ HASTALIĞININ ATİPİK PREZENTASYONU: AKUT 

HEPATİT 

Melike ÇELİK YA-

VAŞ, Erhan ELMA-

OĞLU 

ÇOCUK HASTALARDA VIP VE HEMŞİRENİN GÖREVLERİ 

Melike YAVAŞ ÇE-

LİK, Meltem SUN-

GUR 

ÇOCUKLARDA UYGULANAN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ 

VE COVİD-19 

Meral Tuğba ÇİMŞİR, 

Fazlı DEMİRTÜRK 

SAĞLIKLI KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA (SERVİ-

KAL PAP SMEAR) SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UZ-

MANLIK TEZİ) 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

 

OTURUM / SESSION : 2  

Tarih ve Saat / Date and Time : 27 ARALIK 2020 – 09:00 – 15:30  

Oturum Başkanı (Head of Session)   : Prof. Dr. Mustafa TALAS 

  Prof. Dr. Ümran SEVİL  

  Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

  

Merve ÇAKAR, Feyza DE-

MİR 

2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GER-

ÇEKLEŞTİRİLMESİNDE AŞININ YERİ VE ÖNEMİ 

Muhammet Serhat YILDIZ EMERGENCY CERVICAL CERCLAGE AND AMNIOREDUC-

TION IN PROLAPSED MEMBRANES 
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Mustafa ALBAYRAK OTOİMMÜN PROGESTERON DERMATITI: NADIR GÖRÜ-

LEN BIR OLGU 

Müjgan KAYA TUNA, Ra-

mazan DANSUK 

POSTMENOPOZAL KADINLARDA KONJUGE ÖSTROJEN, 

MİKRONIZE ÖSTRADIOL VE TRANSDERMAL ÖSTROJENIN 

KAN LIPID DÜZEYLERI ÜZERINE ETKISI 

Nefise TANRIDAN OKÇU, 

Tuğba GÜRBÜZ 

AŞIRI MENSTRÜAL KANAMA İLE HASTANEYE BAŞVU-

RAN ADÖLESAN OLGULARIN DEĞERLENDIRILMESI 

Nihal PEKPAK, Filiz EYÜ-

BOĞLU 

MAKROMASTİLİ KADINLARDA AĞRI, ÜST EKSTREMİTE 

FONKSİYONELLİĞİ VE VÜCUT FARKINDALIĞININ İNCE-

LENMESİ 

Nilüfer AKGÜN, Aydın 

KÖŞÜŞ 

HİPEREMESIS GRAVIDARUMLU GEBELERDE MATERNAL 

BEDEN KÜTLE INDEKSI VE MATERNAL VÜCUT AĞIRLIĞI 

ARTIŞI TAKIBININ FETAL AĞIRLIK ILE ILIŞKISI 

Nükhet KIRAĞ THE EFFECT OF SOAP BUBBLES TECHNIQUE, COUGHING 

AND DISTRACTION CARDS ON REDUCING PAIN AND 

ANXIETY DURING PHLEBOTOMY IN CHILDREN 

Pınar KIRICI HSG ÇEKİMİ SIRASINDA İKİ FARKLI LOKAL ANESTEZİ UY-

GULAMA YÖNTEMİNİN AĞRI SKORU ÜZERİNE ETKİSİ 

Pınar UZUNKAYA ÖZ-

TOPRAK, Pelin CALPBİ-

NİCİ 

TÜRKİYE’DE DOĞUM SONU DÖNEMDE KONFOR KURAMI 

KULLANILARAK YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCE-

LENMESİ 

Pınar UZUNKAYA ÖZ-

TOPRAK, Pelin CALPBİ-

NİCİ 

ENGELLİ ANNELER VE EMZİRME: ENGELLERİ NASIL AŞA-

BİLİRİZ? 

Raziye Merve YARADIL-

MIŞ 

HİPERTANSİF ACİLLERE YAKLAŞIM 

Rümeysa DAŞ, Fatoş BU-

LUT ATEŞ 

AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN KADIN-

LARIN EVLİLİK KURGULARININ İNCELENMESİ 

Sadık KÜKRER, Veli MİH-

MANLI 

SEZARYEN OPERASYONUNDA PLASENTANIN ÇIKARIL-

MASI YÖNTEMİNİN VE UTERUS KESİ ONARIM YERİNİN 

OPERATİF KAN KAYBI, SEZARYEN SONRASI ENDOMET-

RİT VE SEZARYEN OPERASYON SÜRESİ ÜZERİNE OLAN 

ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA 

Simten GENÇ, Veli MİH-

MANLI 

İNTRAPARTUM DÖNEMDE FETAL ORTA SEREBRAL AR-

TER VE UMBİLİKAL ARTERDE DOPPLER AKIM DEĞİŞİK-

LİKLERİ (UZMANLİK TEZİ) 
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Tenzilay MÜDÜT, Özen 

KULAKAÇ 

COVID-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELİK VE HEMŞİRE-

LERDE MERHAMET YORGUNLUĞU 

Yavuz TANRIKULU, Göz-

denur TANRIKULU, Kaya-

han COŞKUN 

COVİD-19 PANDEMİSİNDE POSTNATAL VE NEONATAL 

YAKLAŞIMLAR 

Ülkü Ayşe TÜRKER GEBELER PANDEMİ SÜRECİNDE MUAYENEYE GELMELİ 

Mİ? 

Ülkü Ayşe TÜRKER, Engin 

KORKMAZER 

PLASENTA AKREATA SPEKTRUMU NEDENİYLE SEZAR-

YEN HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARIN POSTOPERA-

TİF MESANE FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ümit ASLAN SARITAŞ, 

Servet Erdal ADAL 

TİP 1 DİABETES MELLİTUS TANILI ERGENLERDE DEPRES-

YON VE GLİSEMİK KONTROL İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİ-

RİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) 

İskender GELİR YURTDIŞINDA UYGULANAN EĞİTİM VE SAĞLIK PROG-

RAMLARININ İNCELENMESİ: EV TEMELLİ ERKEN ÇOCUK-

LUK EĞİTİMİ VE ULUSAL AŞILAMA PROGRAMLARI 

İsmail BIYIK RESESİF DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA VE GEBE-

LİK 

Zehra TOPAL, Seda KES-

KİN 

PARENTING ATTITUDES OF MOTHER IN POSTPARTUM PE-

RIOD AND RELATED FACTORS 

Zeynep SOYMAN EKTOPİK GEBELİĞİN TEK DOZ METOTREKSAT İLE TEDA-

VİSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞER-

LENDİRİLMESİ 

Özgür Deniz TURAN HİSTEREKTOMİ GEREKTİREN PLASENTA PREVİA OLGU-

LARININ DEMOGRAFİK VERİLER VE PLASENTA LOKALİ-

ZASYONU İLE İLİŞKİSİ 

Şadiye ÖZCAN, Nurcan 

KIRCA 

KADIN-DOĞUM SERVİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN/ 

EBELERİN MİZAH TARZLARI NASILDIR? 

Şeyda BİNAY YAZ ÇOCUK KLİNİKLERİNDE TERAPÖTİK OYUNUN KULLA-

NILMASI 

Şeyda BİNAY YAZ BEBEK BESLENMESİNDE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ REHBER-

LERİN İNCELENMESİ 

Berna DİMLİ, Ebru KAYA 

MUTLU, Hanifegül TAŞ-

KIRAN 

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADIN BİREYLERDE 

PELVİK TABAN KAS EĞİTİMİNİN VE KLİNİK PİLATES EG-

ZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİSİ 
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Canan AYAŞLI, Dilek YIL-

DIZ 

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN TERAPÖTİK OYUNA İLİŞKİN 

BİLGİ VE UYGULAMALARI 

Ece Neslihan GÖKSU, Öz-

lem METREŞ 

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN ERKEN NEONATAL 

DÖNEMDE YENİDOĞANIN HİPERBİLİRUBİNEMİSİ 

Tülin ÇATAKLI AKUT İNFANTİL HEMORAJIK ÖDEM: OLGU SUNUMU 

  

Ümran SEVİL, Ayça GÜR-

KAN, Ali Serdar YÜCEL, 

Gülten HERGÜNER, Çetin 

YAMAN Murat KORK-

MAZ 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ BESLENME TERCİHLERİ VE Fİ-

ZİKSEL AKTİVİTE: HAMİLE KADINLAR ÜZERİNE BİR UY-

GULAMA 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 1  

Tarih ve Saat / Date and Time : 26-27 December 2020 – 09:00 – 24:00 (GMT+3)  

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Çetin YAMAN  

  Prof. Dr. Ümran SEVİL  

  Prof. Dr. Mustafa TALAS                        

  Doç. Dr. Ali Serdar YÜCE 

  Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN 

  

Felicia Di DIO BIRTH WEIGHT AND PREDICTIVE MEASURES FOR 

NEWBORNS 

Oddone Di BERARDINO MATERNAL MILK AND RELATIONSHIP WITH CHILD COG-

NITIVE ABILITY 

Osvaldo NÚNEZ PREMATURE BODY WEIGHT AND TEMPERATURE ASSOCI-

TED WITH CARE 

Irakli JANASHIA BIRTH WEIGHT PROBLEM AND EFFECT OF DISEASES 

Ottilia SPAGNOLO MALNUTRITON PROBLEM AND SUPPORT OF SUPPLE-

MENTS IN ACUTE ILNESSES 

Juan IBAÑEZ HEALTH AND SOCIAL COMPLETENESS EFFECT IN CHILD-

CARE 

Joy BHARADWAJ COMPLEMENTARY NUTRITION FACTORS IN CHILDREN 

UNDER FIVE 

Yokouchi TAKAO EFFECT OF UNWANTED PREGNANCY ON WELLBEING 
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Patrick RIGG EFFECT OF NUTRITIONS ON EARLY AGE ILNESS PREVEN-

TION 

Sad bin MUZAMMIL AGE EFFET ON FERTILIZATION OF FEMALE ADOLES-

CENTS 

Serge NOSBUSCH ANALYSIS OF WAY ON THE HEALTH EFFECT ON INFANTS 

Bekjan MALDYBAYEV IMMUNE FACTORS AMONG INFANTS AND BIGGER EFFEC 

ON COMMUNITY 

Baheej AL-KAZI EARLY MARRIAGE AMONG YOUNG FEMALE COM-

MUNITY AND RELATIONSHIP WITH HEALTH 

Aseela EL-BEYDOUN EFFECT OF ECONOMIC FACTORS ON WEIGHT WITHIN 

BIRTH 

Azem TOKTOSUNOV PREPARATION TO BIRTH WITH RELIEVING TECHNICS: A 

CASE STUDY AMONG YOUNG FEMALES 

Salvador PIRES PSYCHOSOCIAL FACTORS TO DETERMINE LIFE QUALITY 

IN CHILDREN UNDER EIGHTEEN YEARS OF AGE 

Kaiden THOMAS PREGNANT MOTHERS AND MATERNAL FEEDING APPLI-

CATIONS 

Alexander WHITFORD DEVELOPMENT AMONG CHILDREN UNDER EIGHTEEN 

YEARS AGE 

Thomas JELOVÈAN PREPARING TO BIRTH: A CASE STUDY TO DETERMINE 

MATERNAL COMPONENTS 

Kabeera AL-BURKI CHILD CARE CENTERS IMPACT ON MUSCLE DEVELOP-

MENT AMONG CHILDREN UNDER THREE 

Yop KWANG-SEOK INFLUENCING FACTORS ON MATERNAL MORTALITY 

Saamyya AL-MANNAN BREAST MILK PRODUCTION AMONG LOW INCOME MOT-

HERS 

Stalin Tomas ARTE-

MOVICH 

ECONOMIC STATUS AS DETERMINANTS OF LIFE EXPEC-

TANCY 

Hamid PARASTUI BREATFEEDING AND THEORY OF NUTRITIONS ON BE-

HAVIOUR 

Murano FUMIYA IMPACT OF LIFE FACTORS ON MENSTRUAL CIRCLE 

AMONG FEMALE ADOLESCENTS 

Fahd EL-BATEN EFFECT OF EDUCATION OF MOTHER ON BIRTHWEIGHT 
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Jahangir ENTEZAMI FINDING ABOUT MORTALITY PARAMETERS AMONG 

MOTHERS 

Jadeeda EL-SAAB IMPORTANCE OF KINDERGARTEN ON THE DEPENDENCY 

OF PRESCHOOL CHILDREN 

Sireno ORLANDO MATERNAL STRESS AND FAMILY INCOME: HOW IMPOR-

TANT THEY ARE ON MISCARRIAGE? 

Benjamin FORDE SEXUAL VIOLENCE AND WELLBEING OF WOMEN: PRE-

VENTIVE FACTORS 

Lukács RAJMUND MATERNAL EDUCATION AND SOCIAL STRESS ASSOCIA-

TED WITH FAMILY INCOME 

Tôn Minh DÂN NUTRITIONAL SUPPORT PROGRAM AND CONNECTION 

BETWEEN DEMOGRAPHIC FACTORS 

Abdelrahman CHAM CHILDREN DEVELOPMENT AND COGNITIVE ABILITY IMP-

ROVEMENT 

Catarina DAHMEN IMPORTANCE OF BREASTFEEDING WITH SOCIAL AND 

ECONOMICAL DETERMINANTS 

Taqi KHOSA HEALTH SERVICE IMPLEMENTATION AMONG MOTHERS 

AND CHILDREN 

Lillian EVANS LOW BIRTH DETERMINANTS BETWEEN SOCIAL AND ECO-

NOMIC 

Rahele VAHDAT POSTPARTUM DEPRESSION AND DETERMINANTS FOR 

NEW MOTHERS 

Mansoor AL-MUNIR SOCIAL COMMUNICATION BETWEEN MOTHERS WITH ILL 

CHILDREN 

Phillip LEHRER FAMILY SUPPORT PROGRAM IMPACT ON MATERNAL HE-

ALTH 

Azadeh NOUZARI PSYCHOSOCIAL FACTORS ASSOCIATED WITH POST-

PARTUM STRESS 

Chimbai TOKHUCHAR BREAST FEEDING AND ASSOCIATION WITH BABY DEVE-

LOPMENT 

Lubomir LEWANDOSKI PREGNANCY NUTRITIONS AND SYMPTOMATIC FACTORS 

RELATED WITH VITAMINS 

Ginanjar JAYA SCREENING RATES FEE AND IMMUNIZATION PROBLEMS 

AMONG MOTHERS 
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Nazmi bin NUMAIR PRENATAL CARE FOR PUBLIC AND ADOLESCENT PATI-

ENTS 

Paek JAE PRACTICES RELATED WITH DISEASES AMONG LOW IN-

COME MOTHERS 

Robert REICHENBACH MATERNAL AND CHILD HEALTH COMPARING TO REGIO-

NAL HEALTH SERVICE PROVIDERS 

Chernyu Stanimirov BAC-

HEV 

HEALTH INSURANCE FOR CHILDRENS IN UNITED STATES 

Carmi FLEISCHMANN EDUCATION LEVEL CHILDBEARING FOR DEFERRED 

CHILDREN 

Callum REID HOSPITAL AND BIRTH CENTER QUALITIES 

Jatindra MATRI MATERNAL HEALTH SERVICES WITH UNIVERSITY PART-

NERSHIP 

Elke DECONINCK PROVIDING SOCIAL SERVICES FOR CHILDREN WITH SPE-

CIAL CARE NEEDS 

Erik ÁLVAREZ CHILDREN HEALTH TRAINING PROGRAMS FOR PEOPLE 

SEEKING OUT A JOB 

Matyáš NĚMEČEK MEDICAL AID FOR WOMEN IN MANAGED CARE WITH 

PRENATAL PROBLEMS 

Chanit TRUMPELDER HEALTH AT THE HOUSE AFTER HOSPITAL: A CASE STUDY 

FROM MANAGED CARE 

Bohdan Tymofijovych 

KOSTYUCHENKO 

BIRTH WEIGHT INTERVENTIONS AMONG AFRICAN WO-

MEN 

Nuutere MATAFAAHIRA RELATIONSHIP WITH SMOKING HABITS AND PROBLEMS 

DURING TRIMESTER 

Mohamed BOROBIA A POTENTIAL STRATEGY FOR WOMEN PLANNING EARLY 

DELIVERY 

Tomás QUEALLY DISABILITY IMPROVEMENT WITH FUNCTIONAL LIMITA-

TION 

Nicolas CONDE RACE, SOCIAL AND STATUS EFFECT ON HOUSEHOLD 

CHARACTERISTICS 

Mateus Watanabe 

MEDINA 

PRENATAL CARE AND ASSOCIATED FACTOR WITH RA-

CES 
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Anil CHAPAGAIN STAY LENGHT AT MATERNAL HOSPITAL FOR DIFFICULT 

DELIVERIES 

Agil HIDAYATOV HEALTH SERVICES FOR CHILDREN AND INCORPORATING 

INTO GENERAL SYSTEM 

Mubeena BINTI MUDRIK NEW RULES FOR MATERNAL AND CHILD HEALTH 

AMONG WOMEN 

Servidio GUERRERO MORTALITY IN NEW BABIES AMONG BLACK AND HISPA-

NIC INFANTS 

Hadi RAZAVIAN SMOKING STATUS AND RELATIONSHIP WITH PREG-

NANCY PROBLEMS 

Askar MEDETOV SUBSTANCE USAGE AND TREATMENT PROGRAM AMONG 

PREGNANT WOMEN 

Samuel BISCHOFFSHAU-

SEN 

PULSE HEALTH MONITORING AMONG YOUNGSTER WITH 

INFANTS 

Khadaafi DURQUN WEIGHT GAINING AT PREGNANCY AND RECOMMENDED 

MEDICINES 

Matthew SCALPELLO MEDICAL AID ELIGIBILITY TO WOMEN FOR ENHANCED 

SOCIAL SERVICES 

Faragó CSABA PREGNANCIES REPORTS AND DOCUMENTS WITH BIRTH 

STATEMENTS 

Mansour PAHLEVAN BEHAVIOURS AND ATTITUDES REGARDING THE PREG-

NANCY AND PRENATAL CARE 

Andrija BABIĆ MOTHERHOOD AMONG ANIMALS AND RELATED ELE-

MENTS ASSOCIATED WITH BREASTFEEDING 

Augustin STRAUCH UNSUCCESFUL BIRTH GIVING FOR UNINTENDED PREG-

NANCIES 

Amir MOFID CONDOMS AS AN ALTERNATIVE TO CONTRACEPTIVE 

Aurélien BARRAULT LOW BIRTH WEIGHT AND MORTALITY: A SYSTEMATIC 

REVIEW 

Marzena SOWINSKA MULTIPLE MEDICAL AIDS FOR CHILDREN WITH RESPIRA-

TORY PROBLEMS 

Bagumil KISELEǓ CHILDREN AND MOTHER HEALTH INDICATORS: A RE-

VIEW OF PROCESS 
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Norvan AVALIANI ACADEMIC PERFORMANCE OF CHILDREN AT RISK OF 

MULNUTRITION 

Muhamed JUSUFOVIC SUBSTANCE EXPOSURE AMONG PREGNANT WOMEN AT 

HOSPITAL 

Gabriel KIDDASON IMPACT OF DISEASES AMONG PUBLIC OF IMMIGRANTS 

Monim ATTIA BIRTH WEIGHT AND SURVIVAL RATES BY RACIAL DIFFE-

RENCES 

Tinsulaananda VIPA-

VAKIT 

HEALTH CARE SYSTEMS AND INFLUENCE ON INFANT 

CARE 

Petre MADZAROV PRETERM BIRTH REVIEW FOR FEMALE UNDER TWENTY 

Charlotte HAMILTON UNWANTED BIRTH OUTCOMES AMONG HISPANIC IM-

MIGRANT FEMALES 

Razieh FARAMARZIAN SOCIAL SERVICE UTILIZATION BY PREGNANT MEDICAL 

ELIGIBILITY 

Alexei KAPANADZE LOW BIRTH WEIGHT AMONG MOTHERS DELIVERING 

SINGLE INFANTS 

Fariborz MORAD INFANT MORTALITY REVIEW: A CASE STUDY FROM HE-

ALTH PROGRAM 

Sofia ARTIGAS HEALTHY START INFANT NUTRITIONS RECOMMENDATI-

ONS 

Zoulal MAROUTIAN COMPREHENSIVE SCREENING TECNICS FOR PREGNANT 

WOMEN 

Hanna Vsevolodivna 

SKRYPNYK 

FOOD FREQUENCY IN HISPANIC AMERICAN CHILDREN 

Ishaaq AL-HAMAD OUTCOMES OF MULTIPLE BIRTH OF WOMEN WORKING 

ILLEGAL 

Flora İNQLABSOY PRETERM BIRTH PATTERNS AND DIFFERENCES BY DIFFE-

RENT RACES 

Vanesa PAJARERO RISK OF PREGNANCIES AND RELATED MEASURES 

Ana Belen CARRETERO ASTHMA AMONG LOW INCOME CHILDREN AND MEDICAL 

AID RELATIONS 

Anita VUKASOVIĆ EPIDEMIOLOGICAL FACTORS BY STATE HEALTH AGEN-

CIES IN US 
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Amanda VALDÉS WEIGHT PERCENTS FOR OLDERS AGE BY RACE AND ORI-

GINS 

Taraneh RADAN FREQUENCY IN NUTRIENT INTAKE OF HIGH INCOME 

PREGNANT WOMEN 

Nibal BENYAMINA EFFECT OF MULTIPLE BIRTH ON INFANT MORTALITY 

Christina SCHIFTER HIGH TECNOLOGY INITIATIVES TO REDUCE HIGH RISK 

PREGNANCIES 

Mathias BARRANDE STATE MEDICAL FINANCE SUPPORTS FOR EARLY CHILD-

HOOD SERVICES 
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HİPERTANSİF ACİLLERE YAKLAŞIM 

Raziye Merve YARADILMIŞ  

SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH, Ankara / Türkiye 

Öz: Hipertansiyon ile ilişkili hayatı tehdit eden durumlar hipertansif acilleri oluşturur. Pediyatrik popü-

lasyonda hipertansif acillerin prevalansı %0,6-6 iken morbiditesi %1-4’tür. 2017 Amerikan Pediatri 

Akademisi hipertansif acilleri ciddi semptomların eşlik ettiği evre 2 hipertansiyon veya adölesanlarda 

95.persentil değerinin 30mmHg üzeri ya da 180/120mmHg’nın üzeri olarak tanımlar. Hipertansif ur-

gency; hedef organ hasarı olmayan, hipertansif emergency; hedef organ hasarı kanıtlarıyla ilişkili yük-

sek kan basıncı düzeyini ifade eder. Genel semptomlar terleme, hipertermi, nefes darlığı, kulak çınla-

ması, burun kanamasıdır. Hedef organ hasarına yönelik hipertansif ensefalopati, hipertansif retinopati, 

kardiyak ve renal bulgular olabilir. Acil serviste hastanın ilk stabilizasyon evresinde hava yolu, solunum 

ve dolaşımın hızlı desteği ve sürekli kardiyo-respiratuvar monitorizasyonu sağlanmalı, havayolunu 

kontrol altına almak gerekirse hızlı ardışık entübasyon sağlanmalı, mümkünse iki ayrı intravenöz yol 

açılmalı, her bir-iki dk da bir kan basıncı ölçümü yapılmalı, nöbeti varsa antikonvülzanlarla tedavi edil-

melidir. Papil ödem, bilinç değişikliği, nörolojik defisitler açısından hızla nöro-görüntüleme yapılmalı-

dır. Başlangıç tedaviyi değiştirecek diğer durumlar (aort koarktasyonu, preeklamsı, eklamsı, şiddetli 

ağrı, sempatik aktivite artışı) araştırılmalıdır. Antihipertansif tedavide ilk 6-8 saat boyunca, mevcut sis-

tolik kan basıncı ile hedef sistolik kan basıncı arasındaki farkın yüzde 25-30’undan fazla olmayacak 

şekilde ve 24-48 saat boyunca kademeli düşürmek önerilir. İlk tercih ajanlar labetolol ve nikardipindir. 

Sonuç olarak hipertansif aciller, pediyatrik popülasyonda ciddi morbidite ile ilişkilidir. Birincil amaç, 

hedef organ hasarını en aza indirmek ve hipertansif acil yönetimini sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Acil, Pediatri 

GİRİŞ 

Yüksek kan basıncı yaygın görülen, ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir sağlık sorunudur. 

Kardiyovasküler hastalığın erken gelişimine katkıda bulunduğu erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da 

desteklenmiştir. Hipertansiyon ile ilişkili hayatı tehdit eden durumlar hipertansif acilleri oluşturur. Ço-

cuk ve adölesanlarda akut ciddi hipertansiyon ile ilgili veri sınırlıdır. Çoğu veri erişkin çalışmalarına 

dayanır. Pediyatrik popülasyonda hipertansif kriz için geniş bir prevalans aralığı mevcuttur (çeşitli acil 

servis çalışmalarında %0,14, %0,6, %6). Hipertansif krizin prevalansı ve insidansı hakkında az bilgi 

olmasına rağmen, nörolojik, görsel, kardiyak ve renal yapılara yönelik potansiyel tehlikeler iyi bilin-

mektedir. Hipertansif aciller ile ilişkili morbidite oranı %1-4’tür.  

2017 yılında Amerikan Pediatri Akademisi çocuklarda hipertansiyon tanım ve yönetimine yönelik yeni 

bir rehber yayınladı. Buna göre, hipertansif aciller ciddi semptomların eşlik ettiği evre 2 hipertansiyon 

veya adölesanlarda 95. persentil değerinin 30 mmHg üzeri ya da 180/120mmHg’nın üzeri olarak 

tanımlanır. İvedi hipertansiyon (hipertansif urgency) hedef organ hasarı olmayan önemli ölçüde yüksek 

kan basıncı seviyesidir. Acil hipertansiyon (hipertansif emergency) ise hedef organ hasarı kanıtlarıyla 

ilişkili (hipertansif ensefalopati, hipertansif retinopati, kardiyak ve renal tutulum) yüksek kan basıncı 

düzeyini ifade eder. Hipertansif krize katkıda bulunan tüm ikincil nedenler arasında renal parankimal 

hastalıklar ve aort koarktasyonu en sık görülen etiyolojilerdir. Yenidoğanlarda renal arter trombozu / 

stenozu, konjenital renal malformasyonlar ve aort koarktasyonu, 6 yaşından büyük çocuklarda renal 
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arter stenozu, renal parankim hastalığı, adölesanlarda ise antihipertansif ilaçların aniden kesilmesi, 

kokain ve amfetaminlerle madde kötüye kullanımı en sık hipertansif acil sebepleridir.  

Hipertansif acilde genel semptomlar terleme, hipertermi, nefes darlığı, kulak çınlaması, burun 

kanamasıdır. Hedef organ hasarına yönelik semptom ve bulgularda santral sinir sisteminde; baş ağrısı 

(en yaygın), baş dönmesi, kusma, mental durumda değişiklik (letarji, koma veya konfüzyon), nöbetler 

ve ajitasyon (bebekler), yüz felci (en sık tek taraflı), görme bozukluğu,  ataksi, hemipleji, gözde;  akut 

iskemik optik nöropati, kortikal körlük, papil ödem, retina kanaması veya eksüdalar kardiyak; sol 

ventrikül hipertrofisi, konjestif kalp yetmezliği bulguları (solunum sıkıntısı, pulmoner ödem, göğüs 

ağrısı, çarpıntı, S3 veya S4 ritmi, yeni veya değişmiş kalp üfürümü), renal; periferik ödem, hematüri ve 

proteinüri (glomerülonefrit), yan ağrısı, akut renal hasar görülebilir. 

Çocuklarda hipertansif krizin ciddi bir nörolojik komplikasyonu posterior reversibl ensefalopati 

sendromudur (PRES). Esas olarak oksipito-pariyetal beyaz cevherde hasarı içeren ve bazal ganglionlara, 

serebelluma ve beyin sapına yayılabilen geri dönüşlü bir durumdur. Baş ağrısı, bulantı, bilinç değişikliği, 

nöbetler, fokal nörolojik defisit veya körlük ile gelebilir. Etyolojik nedenler arasında hipertansif 

ensefalopati, immunsupresif/sitotoksik ilaçlar, lupus nefriti, hemolitik üremik sendrom, kronik böbrek 

yatersizliği ve sepsis sayılabilir. Nöro-görüntüleme kesin tanıda önemlidir. Özgül tedavisi yoktur, 

destekleyici tedavi esastır; antihipertansifler, nöbet için epileptik ilaçlar, hastalığa neden olabilecek 

ilaçların kesilmesi ve en önemlisi kan basıncında yükselmeye yol açan altta yatan hastalığın kontrol 

altına alınması olarak sayılabilir. Tanı ve tedavisinde gecikme olduğunda PRES’e bağlı merkezi sinir 

sisteminde kalıcı etkilenme, kronik epilepsi ve ölüme neden olabilir  

Acil değerlendirmede akut kan basıncı yükselmesini tespit etmek, hedef organ hasarının semptom ve 

bulgularını ortaya çıkarmak için kısa ama kapsamlı bir öykü ve fizik muayene gerekir. Hastanın ilk 

stabilizasyon evresinde hava yolu, solunum ve dolaşımın hızlı desteği ve sürekli kardiyo-respiratuvar 

monitorizasyonu sağlanmalı, havayolunu kontrol altına almak gerekirse hızlı ardışık entübasyon (kan 

bıasıncını (KB) artırabilecek ketamin gibi ilaçlardan kaçınmak gerekir) sağlanmalı, mümkünse 2 ayrı 

intravenöz yol açılmalı, her bir-iki dakikada bir oskültasyon veya osilometrik yöntemle kan basıncı 

ölçümü sağlanmalı (intra-arteriyel KB ölçümü yoğun bakım şartlarına ertelenebilir), hastanın nöbeti 

varsa benzodiyazepinlerle kontrol altına alınmalıdır. Eşlik eden papil ödem, bilinç değişikliği, nöbet, 

nörolojik defisitler açısından hızla nöro-görüntüleme yapılmalıdır. Başlangıç tedaviyi değiştirecek diğer 

durumlar (aort koarktasyonu, preeklamsi, eklamsi, şiddetli ağrı, sempatik aktivite artışı) araştırılmalıdır. 

Yaşamı tehdit eden belirti ve semptomların kesilmesine neden olacak ve daha fazla hipertansif hedef 

organ hasarını önleyecek sistolik kan basıncı değerine ulaşmak için hipertansif tedavi planı intravenöz 

yolla yapılmalıdır. Oral tedavi hipotansiyon riski taşıması ve verilen ilacın titrasyonunu zorlaştırdığı 

için hipertansif acillerde önerilmez. Sistemik kan basıncının hızlı düşmesi serebral perfüzyonu hızla 

azaltıp kalıcı nörolojik hasara, görsel kusura, miyokard infarktüsü, renal yetmezlik gibi hedef organ 

hasarına neden olabilir. İlk 6-8 saat boyunca, mevcut sistolik kan basıncı ile hedef sistolik kan basıncı 

arasındaki farkın yüzde 25-30’undan fazla olmayacak şekilde ve 24-48 saat boyunca kademeli düşürmek 

önerilir. Hipertansif acil durumları olan çocuklar için ilk tercih ajanlar labetolol ve nikardipindir. Bu 

tedavilere kontraendikasyon varsa veya tedaviye rağmen 30 dakika içerisinde tansiyon düşmedi ise 

hidralazin veya sodyum nitroprussid verilebilir.  Ülkemizde erişimi mümkün olan esmolol alternatif ilaç 

olarak kullanılabilir. Sıvı yüklenme bulgusu varsa diüretiklerden furosemid veya bumetanid tedaviye 
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eklenebilir, yetersiz gelirse diyaliz endikedir. Hedeflenen kan basıncı değeri, 13 yaşından küçük 

çocuklarda yaş, cinsiyet ve boy için KB 90. persentilin altında olması veya 13 yaş ve üzeri adölesanlarda 

130/80mmHg’nın altında olmasıdır. Kronik kan basıncı yüksekliği mevcutsa ve hasta oral alabiliyorsa 

tedavide klonidin veya isradipin kullanılabilir.  

SONUÇ 

Kan basıncı yüksekliği ve hipertansif kriz, pediyatrik popülasyonda ciddi morbidite ile ilişkilidir. Acil 

servislerdeki birincil amaç, kan basıncını güvenli düşürmek ve hedef organ hasarını en aza indirmektir. 

Hipertansif acillerde seçilecek ajan klinisyenin deneyimine, ilacın ulaşılabilirliğine ve hastanın 

kontraendikasyonlarına göre modifiye edilebilir. 
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ÇOCUK KLİNİKLERİNDE TERAPÖTİK OYUNUN KULLANILMASI 

Şeyda BİNAY YAZ 

1İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir / Türkiye 

Öz: Giriş: Hastalık, hastaneye yatma, tanı, tedavi ve cerrahi işlemler çocuklarda korku, anksiyete, stres 

ve ağrı gibi olumsuz deneyimlere neden olmaktadır. Bu zorlu işlemlerde çocukların ağrıyı azaltmak, 

stres, korku ve anksiyete gibi durumlarla baş etmesine kolaylaştırmak için etkili iletişim ve terapötik 

oyun gibi kavramlar kullanılmaktadır. Amaç: Bu derleme makalenin amacı çocuk kliniklerinde terapö-

tik oyunun önemini vurgulamaktır. Bu doğrultuda literatür incelenmiş olup terapötik oyunun türleri, 

hemşirelik uygulamalarında kullanılması ve çocuk sağlığı için yararları açıklanmıştır.  Yöntem: Bu 

makale, literatür incelenmesi sonucu geleneksel derleme tarzında yazılmıştır. Bulgular: Terapötük 

oyun, çocuklarla etkili iletişimde önemli bir yere sahiptir. Çocukların fiziksel, psikososyal, psikoseksüel 

ve bilişsel yönden gelişimlerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Çocuğun hastaneye yatma, tıbbi-cerrahi 

işlem ve ameliyata hazırlık aşamalarında oyun etkili bir iletişim aracı olabilmektedir. Oyun, bir yandan 

çocuğun kendisini ifade etmesini yardımcı olurken, diğer yandan çocuğun dikkatini başka yöne çekerek 

ağrı, korku gibi durumlarla baş etmesini kolaylaştırır. Çocukların yaş gruplarına göre oyunların türleri 

değişmektedir. Bu oyunların bilinmesi çocuk sağlığı açısından önem arz etmektedir. Sonuç: Çocuk kli-

niklerinde hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından terapötik oyunun kullanılması hastaneye 

yatan çocuğun sağlığı için önemli ve gereklidir. Aynı zamanda çocuklar işlemlere hazırlanırken çocuk, 

aile ve hemşire açısından süreci kolaylaştırması ve terapötik oyunun daha etkin kullanabilmesi için bu 

makalenin kaynak olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyun, Hemşire  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hastalık, hastaneye yatma, tanı, tedavi ve cerrahi işlemler çocuklarda korku, anksiyete, stres ve ağrı gibi 

olumsuz deneyimlere neden olmaktadır. Bu zorlu işlemlerde çocukların ağrıyı azaltmak, stres, korku ve 

anksiyete gibi durumlarla baş etmesine kolaylaştırmak için etkili iletişim ve terapötik oyun gibi kav-

ramlar kullanılmaktadır. Terapötik oyun, özellikle çocuk kliniklerinde uygulanan hemşirelik bakımında 

ve çocukla iletişim kurmada önemli bir yere sahiptir. Klinik ortamlarda çocuğun sağlığını ve gelişimini 

destekleyecek oyunların hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması çocuğun has-

tanede kalış süresini, iyileşme durumunu ve tıbbi-cerrahi işlem sürecini etkilediği düşünülmektedir. 

AMAÇ  

Bu derleme makalenin amacı çocuk kliniklerinde terapötik oyunun önemini vurgulamaktır. Bu doğrul-

tuda literatür incelenmiş olup terapötik oyunun türleri, hemşirelik uygulamalarında kullanılması ve ço-

cuk sağlığı için yararları açıklanmıştır.  

KAPSAM 

Oyun, rahatlama, fazla enerjinin atılması, uygulama yapma, zevk alma ve bir öğrenme şekli olarak ta-

nılanabilmektedir. Çocukların oynadıkları oyunlar incelendiğinde genellikle yaşam deneyimlerinden 

oluştuğu görülmektedir (Aksoy ve Dere Çiftçi, 2019: 2-6). Oyun, çocukların büyümesi ve gelişimi için 

beslenme, hijyen ve uyku gibi temel gereksinimlerden biridir. Diğer bir deyişle, oyun fiziksel, bilişsel 
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ve sosyal gereksinimlerini karşılamayı sağlayan en önemli araçlardan biridir. Çocuklar, oyun aracılı-

ğıyla hayatı keşfeder ve yeni beceriler öğrenir (Kurt ve Tortamış Özkaya, 2015; Yayan ve Zengin, 2018).  

Oyun oynayan çocuğun dış dünyayla uyumunu kolaylaşır, bulunduğu ortamı keşfeder, iletişim kurması 

kolaylaşır. Çocuk, yeni deneyimlerini ve sosyal rollerini oyun sayesinde öğrenir. Bazen bu deneyimler-

den olumsuz olabilmektedir. Çocuğun hastane ortamında olması ve burada yaşadığı deneyimler olumsuz 

deneyimler arasına girmektedir. Çocuklar için hastalık, hastaneye yatma gibi durumlar ağrı, acı, korku, 

anksiyete, stres gibi olumsuz duygulara neden olmaktadır. Bu duygular sonucunda çocuklar olumsuz 

tepkiler verebilmektedir. Hastalık ve hastaneye yatış süreci gibi çocuklarda kriz oluşturacak bu tarz du-

rumlarda çocuğun üzerindeki sürecin etkisini azaltmak, uyumu kolaylaştırmak, iletişimi sağlamak ama-

cıyla terapötik oyun kullanılabilmektedir (Yayan ve Zengin, 2018).  

Terapötik oyun, çocuklar hastaneye yatma durumunda oluşan travmayı azaltmak ve uygulanacak tıbbi-

cerrahi işlemlere karşı çocuğun duygularını ve tepkilerini değerlendirmek amaçlı kullanılan bir oyun 

tekniği olarak tanımlanmaktadır. Çocukta terapötik oyun sayesinde olumsuz bir durumla bir baş etme 

becerisi geliştirilmektedir (Gürbüz vd., 2015). Hastane ortamında ve çocuk kliniklerinde yatan çocuk-

lara yönelik güvenli bir ortam oluşturmada etkili bir yöntemlerden biri oyunun kullanılmasıdır. Oyun 

aynı zamanda hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerinin çocukla iletişim kurmasını sağlayan etkili 

bir araç olabilmektedir. Çocukların yaş grubuna göre uygun oyun ve oyuncakların seçilmesi uyumu 

kolaylaştıracaktır (Yayan ve Zengin, 2018).  Tüm bunlara ek olarak oyun, çocuğun hastalık, hastaneye 

yatma ve çocuğa uygulanan tıbbi-cerrahi girişimler öncesi ve sonrasında duruma ilişkin duygu, düşünce 

ve tepkilerini değerlendirmeyi sağlamaktadır.  

YÖNTEM 

Bu makale, literatür incelenmesi sonucu terapötik oyun ve hastane ortamında kullanımına yönelik gele-

neksel derleme tarzında yazılmıştır.  

BULGULAR 

Terapötük oyun, çocuklarla etkili iletişimde önemli bir yere sahiptir. Çocukların fiziksel, psikososyal, 

psikoseksüel ve bilişsel yönden gelişimlerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Çocuğun hastaneye yatma, 

tıbbi-cerrahi işlem ve ameliyata hazırlık aşamalarında oyun etkili bir iletişim aracı olabilmektedir. Oyun, 

bir yandan çocuğun kendisini ifade etmesini yardımcı olurken, diğer yandan çocuğun dikkatini başka 

yöne çekerek ağrı, korku gibi durumlarla baş etmesini kolaylaştırır. Çocukların yaş gruplarına göre 

oyunların türleri değişmektedir. Bu oyunların bilinmesi çocuk sağlığı açısından önem arz etmektedir.  

Çocuğa yapılacak herhangi bir işlemin, uygulama öncesinde oyuncak bebek üzerinde uygulanması veya 

kukla kullanılması özellikle oyun çocukluğu (daha çok 2-3 yaş) ve okul öncesi çocukluğu (4-6 yaş) 

dönemlerinde uygun ve etkili bir yöntemlerdir. Bu dönemde çocuğa işlem öncesinde kullanılacak araç-

gereç ve malzemelere dokunmasına ve merakının giderilmesi önemlidir. İşlem öncesinde, sırasında ve 

sonrasında çocuğun yanında kendi oyuncağını bulundurmasına izin verilebilir (Kıran vd., 2013). Okul 

çocukluğu (7-11) ve adölesan (12-18) dönemlerinde, yine çocukların araç-gereç ve malzemelere dokun-

malarına ve incelemelerine izin verilebilir, soruları cevaplanabilir. Çocuktan resim çizmesini ya da öykü 

anlatmasını istenerek oyun kurma sağlanabilir.  Çocukların gelişimlerine yönelik bilgisayar oyunları, 

şarkı söyleme, yap-boz yapma gibi oyun ve aktiviteler kullanılabilir (Kıran vd., 2013; Yayan ve Zengin, 

2018). 
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Yapılan bir çalışmada hastanede yatan çocuk için oyunun fiziksel ve duygusal açıdan rahatlatıcı ve iyi-

leştirici etkisi olduğu bildirilmektedir (Koukourikos vd., 2015). Başka bir çalışmada oyunun hastanede 

yatan çocuklar üzerinde anksiyete ve olumsuz duygularını azaltmada etkili bir yöntem olduğu bildiril-

mektedir (Li vd., 2016). Başka bir çalışmada ise, ameliyat öncesi verilen eğitim ve terapötik oyunun 

çocuğun ameliyat sonrası anksiyete, korku ve ağrı düzeyi üzerindeki etkisi değerlendirilmiş ve çalış-

mada terapötik oyunun, 7-12 yaş grubu çocuklarında korku ve anksiyeteyi azalttığı bulunmuştur (Büyük 

ve Bolışık, 2015). 

Çocuk kliniklerinde çocukların oyun oynayabilmesi için uygun ortamların oluşturulması gerekmektedir. 

Bu ortamlarda her yaş grubu için ayrı ayrı bilişsel, duygusal ve motor gelişimlerine uygun oyun gereç-

lerinin bulundurulmalıdır. Terapötik oyunun, çocuğun sağlığını ve gelişimini desteklemek, yapılan 

tıbbi-cerrahi işlemlerin olumsuz etkilerini azaltmak ve çocuğun olumsuz durumlarla baş etmesini sağ-

lamak amacıyla çocuk kliniklerinde hemşire ve diğer sağlık personeli tarafından kullanımı önerilmek-

tedir (Yayan ve Zengin, 2018). 

SONUÇ 

Çocuk kliniklerinde hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından terapötik oyunun kullanılması 

hastaneye yatan çocuğun sağlığı için önemli ve gereklidir. Aynı zamanda çocuklar işlemlere hazırlanır-

ken çocuk, aile ve hemşire açısından süreci kolaylaştırması ve terapötik oyunun daha etkin kullanabil-

mesi için bu makalenin kaynak olacağı düşünülmektedir.  
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BEBEK BESLENMESİNDE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ REHBERLERİN İNCELENMESİ 

Şeyda BİNAY YAZ 

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir / Türkiye 

Öz: Giriş: Anne sütü, bebekler ve özellikle yenidoğanlar için en önemli besin kaynağıdır. Dünya Sağlık 

Örgütü, bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca su ve başka sıvı ve katı besinler almadan sadece 

anne sütü almalarını, 6. aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini 

önermektedir. Amaç: Bebek beslenmesinde anne sütü ile ilgili rehberlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu makale, sağlıkla ilgili önde gelen kurum ve kuruluşların web siteleri taranarak anne sütü 

ile ilgili rehberlerin incelenmesi sonucu geleneksel derleme tarzında yazılmıştır. Bulgular: Yapılan li-

teratür taramasında, bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili uluslararası düzeyde Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ/WHO), Unicef, National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) ve American Academy of Pediatrics (AAP) gibi kurumların rehberleri bulunmaktadır. Ulusal 

düzeyde ise ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve derneklerin oluşturduğu 

rehberler bulunmaktadır. Bu rehberler ebeveynler, ebeler, hemşireler, hekimler, diyetisyenler ve diğer 

sağlık çalışanları için bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili temel ve güncel bilgileri içermektedir. 

Sonuç: Anne sütü ve beslenme ile ilgili rehberler, çocuk kliniklerinde çalışan ebe, hemşire, hekim, di-

yetisyen ve diğer sağlık çalışanları için güncel bilgileri takip etmeleri konusunda gereklidir. Ayrıca bu 

rehberler, bebek beslenmesi konusunda aileye verilen bakım ve desteğin etkinliğini açısından da önem-

lidir.  Bu doğrultuda bu makalenin literatüre katkı sağlayacağı ve sağlık çalışanlarının rehber kullanımını 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Bebek, Beslenme, Rehber, Yenidoğan 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Anne sütü, bebekler ve özellikle yenidoğanlar için en önemli besin kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ), bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca su ve başka sıvı ve katı besinler almadan sadece 

anne sütü almalarını, 6. aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini 

önermektedir.  

AMAÇ  

Bebek beslenmesinde anne sütü ile ilgili rehberlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Anne sütü, yenidoğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini 

içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal ve en önemli besin kaynağıdır. Anne sütünün bebek 

ve anne açısından sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönüyle birçok faydası 

bulunmaktadır (Eroğlu Samur, 2012). DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 

bebeklerin doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde anne sütü ile beslenmeye başlanmasını, ilk 6 ay sadece 

anne sütü verilmesini, su dahil başka yiyecek ve içecek verilmemesini, 6. aydan sonra iki yıl ve daha 

uzun süre anne sütüne devam ederken güvenli ve yeterli tamamlayıcı gıdalar verilmesini önermektedir. 
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Ayrıca bebekler her talep ettiğinde, bebeğin istediği sıklıkta gece-gündüz emzirilmesi gerektiğini, bibe-

ron veya emzik kullanılmamasını gerektiğini bildirmektedir.1 Dünya’da düşük ve orta gelirli ülkelere 

bakıldığında, 6 aylıktan küçük çocukların %37'si sadece anne sütüyle beslenmektedir (Victoria vd., 

2016). DSÖ’ye göre Dünyada her 5 bebekten 3'ü yaşamın ilk saatlerinde anne sütü alamamakta ve altı 

aylıktan küçük bebeklerin %41’i sadece anne sütü ile beslenmektedir.2 DSÖ’nün anne sütü ile ilgili 2025 

hedefleri arasında bu oranı en az %50’ye çıkarmak yer almaktadır.3 Ülkemizde, Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması (TNSA) 2018 raporuna göre doğum sonu dönemde ilk 1 saat için anne sütü alan bebeklerin 

oranı %71, ilk 6 ay sadece anne sütü alan bebeklerin oranı %41 olarak belirtilmiştir.4 

Anne sütü, yenidoğan ve bebeklerde sağlığın geliştirilmesi ve korunması, yeterli ve dengeli beslenme-

sinin sağlanması, sağlıklı büyüme ve gelişmenin sürdürülmesi, bağışıklık sisteminin korunması ve ge-

liştirilmesi için gerekli bir besindir (Bal Yılmaz ve Bolışık, 2018). Anne sütünün en önemli özelliği 

bebeğin yaşına ve ihtiyacına göre değişim göstermesidir. Doğumdan sonra ilk bir aylık süreçte besin 

ögeleri açısından anne sütünün bileşimi, bebeğin gastrointestinal sistemine uygun olarak farklılık gös-

termektedir. İlk günlerde salgılanan kolostrum daha kıvamlı, protein içeriği yüksektir. Aynı zamanda 

yağ miktarı düşük, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi minerallerden ve bebeği enfeksiyon-

dan koruyan hücre, antikorlar yönünden de zengin içeriklidir. Gün geçtikçe sütün içeriğinde değişiklik-

ler meydana gelir ve 15 gün içinde olgun süt özelliğine ulaşır. 

Geçmişten günümüze, Dünya’da ve ülkemizde anne sütünü ve emzirmeyi destekleyen politikalar bu-

lunmaktadır. Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı, Başarılı Emzirme 10 adım 

bu politikalar içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Dünya’da Emzirme haftası ve bu doğrultuda yapılan 

çağrılar da benimsenen politikaları desteklemektedir. Yine bu doğrultuda uluslararası ve ulusal düzeyde 

çok sayıda belirli aralıklarla benimsenen rehberler ve kılavuzlar bulunmaktadır.  

YÖNTEM 

Bu makale, sağlıkla ilgili önde gelen kurum ve kuruluşların web siteleri taranarak anne sütü ile ilgili 

rehberlerin incelenmesi sonucu geleneksel derleme tarzında yazılmıştır.  

BULGULAR 

Yapılan literatür taramasında, bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili uluslararası düzeyde Dünya Sağ-

lık Örgütü (DSÖ/WHO), Unicef, National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) ve American Academy of Pediatrics (AAP) gibi kurumların rehberleri bulunmakta-

dır.  

DSÖ’nün anne sütü üzerine belirli dönemlerde güncellediği birden fazla rehber bulunmaktadır. Bun-

larda biri, Annelik ve Yenidoğan Hizmetleri Sunan Birimlerde Emzirmeyi Korumak, Teşvik Etmek ve 

Desteklemek: Revize edilmiş Bebek Dostu Hastane Girişimi (2018)’dir.  Bu rehber, hamile kadınlar, 

aileler ve bebekler için politika belirleyen veya onlara bakım sunan herkese yöneliktir. Ayrıca yönetici-

ler; genel olarak anne ve çocuk sağlığı programlarının ve özellikle de emzirme ve Bebek Dostu Hastane 

                                                            
1 https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_2 
2 https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/breastfeeding 
3 https://www.who.int/docs/default-source/infographics-pdf/breastfeeding/infographic-breastfee-

ding.pdf?sfvrsn=b3c98863_8 
4 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/sonuclar_sunum.pdf 

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/sonuclar_sunum.pdf
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Girişimi ile ilgili programların ulusal yöneticileri ve farklı düzeylerdeki sağlık birimi yöneticileri (birim 

müdürleri, tıbbi direktörler, doğum ve yenidoğan klinik şefleri) sorumludur. Rehber, 1989'dan bu yana 

On Adım'ın ilk revizyonunu sunmaktadır. Her adımın konusu değişmemiştir, ancak her birinin ifadesi 

kanıta dayalı kılavuzlar ve küresel halk sağlığı politikası doğrultusunda güncellenmiştir. Adımlar, bakı-

mın tutarlı ve etik bir şekilde sunulmasını sağlamak için gerekli kurumsal prosedürler (kritik yönetim 

prosedürleri); ve anne ve bebeklerin bireysel bakımına yönelik standartları (temel klinik uygulamalar) 

içermektedir. “Anne Sütü İkame Ürünlerinin Pazarlanmasına İlişkin Uluslararası Kodun ve ilgili Dünya 

Sağlık Asamblesi Kararlarının (Tüzük)” tam uygulaması ve ayrıca klinik uygulamalara bağlılığın sü-

rekli dahili olarak izlenmesi, bebek besleme politikalarına ilişkin 1. adıma dahil edilmiştir.5 Bunlara ek 

olarak “Küçük, hasta ve preterm bebekler için bebek dostu hastane girişimi (2020)”5 rehberi, “COVID-

19 ve Anne Sütü” isimli bilimsel nitelikli rehber benzer bir bildirimi bulunmaktadır.6 CDC’nin Kasım 

2020 tarihinde güncellediği “Anne Sütü” başlığı altında önerileri bulunmaktadır.7 Benzer olarak 

AAP’nin Anne sütü ve emzirme ile ilgili; “Emziren Annelerin Desteklenmesi”, “Profesyonel Eğitim”, 

“Uygulama Araçları”, “Emzirme Eylem Planına Yönelik Çalışan Eğitim” gibi kılavuzları bulunmakta-

dır. Ayrıca “Annelerin Süt Bağışı” ile ilgili rehber niteliğinde bilgilendirmesi bulunmaktadır.8 

Ulusal düzeyde ise ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve derneklerin oluştur-

duğu rehberler bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın “Emzirme Danışmanlığı El Kitabı”, “Başarılı Em-

zirme”, “Emzirme”, “Emzirme Danışmanlığı Uygulayıcı” kitapları ve Anne Sütünün Teşviki ve Bebek 

Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında “Başarılı Emzirmenin On Adımı” “Bebek Dostu Yeni-

doğan Yoğunbakımlar İçin Başarlı Emzirmede Ek Öneriler” kılavuzları bulunmaktadır.9 

Bu rehberler ebeveynler, ebeler, hemşireler, hekimler, diyetisyenler, diğer sağlık çalışanları ve kurumlar 

için bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili temel ve güncel bilgileri içermektedir. 

SONUÇ 

Anne sütü ve beslenme ile ilgili rehberler, çocuk kliniklerinde çalışan ebe, hemşire, hekim, diyetisyen 

ve diğer sağlık çalışanları için güncel bilgileri takip etmeleri konusunda gereklidir. Ayrıca bu rehberler, 

bebek beslenmesi konusunda aileye verilen bakım ve desteğin etkinliğini açısından da önemlidir.  Bu 

doğrultuda bu makalenin literatüre katkı sağlayacağı ve sağlık çalışanlarının rehber kullanımını kolay-

laştıracağı düşünülmektedir. 
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6 https://apps.who.int/iris/handle/10665/332639 
7 https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/breastfeeding/index.html 
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ÇOCUKLARIN SALGIN VE HİJYEN ALGISININ RESİMLERLE ANALİZİ 

Burcu COŞANAY GÜLEY1, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ2, Oğuz EMRE3 

1Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Muş / Türkiye 

2-3İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya / Türkiye 

Öz: Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 itibari ile pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgını 

psikolojik, sosyal, politik ve ekonomik olmak üzere çeşitli yönlerden büyük popülasyonları hala etkile-

mektedir. Virüsün neden olduğu günlük yaşam becerilerindeki zorlayıcı durumlar karşısında yetişkin-

lerden farklı olarak küçük çocuklarda çeşitli ruhsal ve fiziksel tepkilerin görülmesi olası bir durumdur. 

Çocukların gerçek ile hayali ayırt etmede güçlük çekmeleri, yazılı, görsel ve sosyal medyada sıklıkla 

Covid-19’a maruz kalmaları ve benmerkezci olmaları salgına olan yaklaşımlarında da değişikliğe neden 

olabilmektedir. Çocuklar kendilerini ve duygularını bazı durumlarda yeterli şekilde ifade edemeyebilir. 

Sözcük dağarcığında eksiklikler, korku-kaygı gibi davranış bozuklukları, sözel dil becerilerini kullan-

mada yaşanılan problemler, kavramın ne olduğu ile ilgili bilgi eksikliği gibi sebeplerden algılarını dışa-

vuramayabilmektedir. Resimler hem psikolojik açıdan hem de pedagojik açıdan çocukla ilgili bilgiler 

sunabildiğinden, sözel olmayan-içsel algılarını açığa çıkarma fırsatı verdiğinden ve kendilerini daha iyi 

ifade ettiklerinden bu çalışmada çocukların çizdikleri resimlerdeki detaylar da dahil tüm unsurlar ince-

lenerek salgına ve hijyene ilişkin algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim 

öğretim döneminin güz yarıyılında Muş ilinde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaşlarında 40 öğ-

rencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubi-

lim) deseninden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri çiz ve anlat tekniği ile toplanmıştır. Çocuklardan 

evlerinde ebeveynleri ile birlikte “Salgın nedir?” ve “Hijyen nedir?” soruları çerçevesinde resimler çiz-

meleri istenmiştir.  Çocukların resimleri tamamlandıktan sonra onlarla telefon görüşmeleri yapılarak 

çizdikleri resimleri anlatmaları istenmiştir. Çocuklarla yapılan görüşmeler kaydedilmiş ve vveri anali-

zinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta; çocukların çizdikleri resimlerin cinsiyet ve yaşla-

rına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Çocukların resimlerinde maske, sosyal mesafe, dezenfektan, sıvı 

sabun, el yıkamak, aşı gibi kavramlara yer verdikleri saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hijyen, Salgın, Çocuk, Resim Analizi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çin’in Wuhan eyaletinde 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi 

altına aldı ve toplumsal yaşamın her alanını olumsuz yönde etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tara-

fından dünya genelinde halk sağlığını tehdit eden bu salgın hastalık için acil durum ilan edildi. İnsanların 

alışılagelmiş yaşam tarzlarında ve günlük hayatlarında ciddi değişiklikler meydana geldi. Maske, genel 

hijyen ve mesafe kuralı salgınla mücadelede ön plana çıktı. İnsanların evde kalmaları ve diğer insanlar-

dan uzak durmaları talep edildi. Virüsü taşıyan veya taşıdığından şüphelenilen herkes karantina altına 

alındı. Bu süreçte salgını kontrol altına almak ve savunmasız yaşlı nüfusu korumak için kreşler, anao-

kulları ve okullar kapatıldı. Çocukların yeterli temel hijyen olmadan yoğun ve değişen temasları sürdür-

dükleri için çoğu zaman taşıyıcı olabilecekleri varsayımına rağmen, çocukların ne ölçüde virüsün taşı-

yıcıları olduğu sorusu tam olarak açığa kavuşturulamamıştır. (Schober ve ark. 2020). Yurt dışında ya-

pılan bir araştırmada pandemi döneminde, 0-6 yaş çocukların ebeveynlerinin genel yaşam memnuniyet 
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(genel olarak yaşam, aile hayatı ve çocuk bakımı) düzeyleri, diğer ebeveynlere kıyasla daha düşük ol-

duğu bulunmuştur (Huebener ve ark.2020). Pandemi koşullarıyla başa çıkmak zorunda kalan ebeveyn-

lerin diğer bir sorumlulukları da çocuklarını bu sürece uyumlarını sağlamaktır. Usta ve Gökcan (2020) 

tarafından yapılan okul öncesi çocukların ve annelerinin covid-19 salgınına yönelik görüşlerini incele-

dikleri araştırmada çocukların virüsle ilgili olumsuz duygular içinde oldukları, sosyal izolasyondan ol-

dukça etkilendikleri, ebeveynleri tarafından ve medya aracılığıyla salgın hakkında bilgi edindikleri ve 

salgın terminolojinin farkında oldukları belirtilmektedir. Annelerin çoğunluğu olumsuz hisler deneyim-

lediğini, çocuklarının medyada tarafından ölüm ve vaka oranlarından etkilendiğini tespit etmişlerdir. 

Öztürk ve ark. (2020) okulöncesi çocuklar ve anneleri ile yaptıkları araştırmada ise çocukların COVID-

19’u hastalık olarak tanımladıkları ve annelerin COVID-19 hakkında kapsamlı bilgiye sahip oldukları 

belirtilmektedir. Çocukların salgın nedeniyle evde geçirdikleri zamanın büyük bir kısmını oyun ve et-

kinlikle geçirdikleri ve annelerin evde kaldıkları sürede çocuklarla ilgilendikleri ve günlük rutin işleri 

yaptıkları vurgulanmaktadır.  

Salgın süreci davranışlarımızı da değiştirdi.  En basit hijyen davranışı olan el yıkama istisna olmaktan 

çıktı ve artık kural haline geldi. Bu basit hijyen önlemleri, günlük yaşamda kişinin kendisini ve başka-

larını bulaşıcı hastalıklardan korumaya yardımcı olmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların en yaygın taşıyıcıları 

ellerdir. Düzenli olarak ellerin yıkanması virüslere karşı bir kalkan oluşturmaktadır. Günlük yaşamda 

okulöncesi çağdaki çocukların salgın konusunda yeterli bilgilendirilmesi anahtar rol oynamaktadır. Ebe-

veynlerin çocuklarına bir takım hijyen ile ilgili becerileri kazandırma ve onların motivasyonlarını ar-

tırma gayreti içinde olmaları gerekmektedir. Okulöncesi yaş grubundaki çocuklar pandemi sürecine ilk 

defa tanık olmaları, salgını nasıl anlamlandırdıklarına bağlıdır. Bu yaş grubu çocukların salgınla baş 

edebilme biçimleri de yetişkinlere göre farklılık göstermektedir. Ebeveynin bu süreçte çocuğa yakla-

şımı, salgın hakkında bilgilendirmesi, hijyen önlemlerine dikkat çekmesi ve motive etmesi oldukça  

önemlidir. 

AMAÇ 

Bu araştırmada 5-6 yaş grubu okul öncesi dönem çocuklarının hijyen ve salgın ile ilgili bilgi düzeyleri-

nin çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Covid-19 pandemisinin etkisiyle çocuk-

ların hijyen ve salgına yönelik bilgi düzeylerinin bilinmesi ve buna göre çocuklara eğitim verilmesi 

açısından önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla aşağıdaki alt problemlere yanıt aran-

maya çalışılmıştır; 

 5-6 yaş çocukların salgın ve hijyen algıları cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir? 

 5-6 yaş çocukların salgın ve hijyen algıları yaşlarına göre farklılık göstermekte midir? 

KAPSAM 

Araştırmaya okul öncesi eğitim kademesinde öğrenim gören çocuklar dahil edilmiştir. Araştırmanın 

amacına ve araştırmada kullanılan yönteme uygun şekilde, araştırma 5-6 yaş çocuklarla gerçekleştiril-

miştir. Ayrıca araştırmada çocukların pandemi sürecinde salgın ve hijyen ile ilgili algılarının belirlen-

mesi bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır.   
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YÖNTEM 

Araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere bu bö-

lümde yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, okul öncesi dönem (5-6 yaş) çocuklarının salgın ve hijyen algılarını çizdikleri resimler ara-

cılığıyla inceleyen nitel araştırma yöntemlerinden olgu-bilim deseni aracılığıyla yapılmıştır. Bu araş-

tırma deseninde, belirli bir olguyla ilgili kişisel algıların, bilgi düzeylerinin ya da bakış açılarının ortaya 

çıkarılarak yorumlanması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çocukların yaptıkları resimle-

rin olgu-bilim modeliyle incelenmesinde, farklı anlamlara bu anlamların oluşturduğu yapıya vurgu ya-

pılır (Malchiodi, 2005). 

Çalışma Grubu 

Araştırmaya 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Muş ilinde Milli Eğitim’e bağlı anaokulları 

içerisinden kolay ulaşılabilirlik ile seçilen üç bağımsız anaokulunun beş ve altı yaş grubu sınıflarında 

okul öncesi eğitime devam eden 40 çocuk ile yürütülmüştür. Çalışma grubu uygun örnekleme yönte-

miyle seçilmiş ve çalışma grubuna ait bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Çocukların cinsiyet ve yaş durumlarına göre dağılımı 

    F % 

  

Cinsiyet      

Kız  23 57,5 

Erkek  17 42,5 

  

       Yaş Grubu 

5 yaş 18 45 

6 yaş 22 55 

        Toplam   40 100 

Çalışmaya katılan çocukların %57,5’i (23 çocuk) kız, %42,5’i (17 çocuk) erkek ve %45’i (18 çocuk) 

beş yaş ve %55’i (22 çocuk) altı yaştır. 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Pandemi nedeniyle meydana gelen kısıtlamalar, eve kapanmaların artması, okulların kapanması gibi 

olaylar neticesinde çocukların salgın ve hijyen algılarının belirlenmesi amacıyla çiz ve anlat tekniği 

kullanılmıştır. Bu teknik sayesinde çocukların kavramlar ve düşünceleri nasıl yapılandırdıklarını anla-

mamızı sağlar, çocukların çizdikleri resimler ve bu resimlerin açıklanmasını içeren bir teknik olarak 

bilinmektedir (McWhirter, Collins, Bryant, Wetton ve Bishop, 2000). Çalışma verileri toplanırken ebe-

veynlere telefonla ulaşılarak beş-altı yaş çocuklarına salgın ve hijyen ile ilgili resim çizdirmeleri ve 

çocukların bu resimlerde ne anlatmak istediklerini ses kaydı olarak kaydetmeleri istenmiştir. Çocuklar 

resimleri çizerken ebeveynlerin herhangi bir müdahalede etmemesi gerektiği ebeveynlere hatırlatılmış-

tır. Çocukların çizdikleri resimlerin fotoğrafları ve resimlerini anlattıkları ses kayıtları ebeveynler tara-

fından araştırmacılara gönderilmiştir. 
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Verilerin Analizi 

Çocukların salgın ve hijyen algılarının resimlerini oluşturan görsel öğeler ve resimlerini anlattıkları ses 

kayıtları çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemine başvu-

rulmuştur (Banks, 2001). Bu nedenle çalışmada çizdirilen resimler (40 resim) ilk önce ön incelemeden 

geçirilmiş ve belirlenen konu dışında veya konusunun anlaşılmadığı resim olup olmadığı kontrol edil-

miştir. Resimlerin incelenmesi esnasında estetik kaygılardan sıyrılarak konuya gerçekçi bir anlayışla 

yaklaşılmış çocukların salgın ve hijyen algılarının resimlere yansımasına dikkat edilmiştir. Resimlerin 

hepsi verilerin anlamlılığı ve güvenirliğin sağlanması için araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bu 

inceleme sonucunda resimler önceden belirlenen “Salgın” ve “Hijyen” temaları altında toplanmıştır. 

Verilerin geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için temalara ait veriler araştırmacılar tarafından gözden 

geçirilmiştir. Daha sonra çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi alanında uzman iki farklı araştırmacı da 

aynı işlemlerden yararlanarak verileri analiz etmiştir. Araştırmanın güvenilirlik hesaplamasında “görüş 

ayrılığı” ile “görüş birliği” sayıları belirlenerek Miles ve Huberman’ın (1994) (Güvenirlik=görüş bir-

liği/görüş birliği + görüş ayrılığı x 100) güvenirlik formülü kullanılmıştır. Bu hesaplamanın sonucunda 

kodlayıcılar arasındaki tutarlılık %91 olarak belirlenmiştir. Değerlendirmenin %70 ve üzeri olduğu ça-

lışmalarda sağlıklı bir güvenirliğin sağlandığı belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

BULGULAR 

Çalışmadan elde edilen resimler incelendiğinde çocukların salgın ve hijyen kavramlarını algılamalarının 

cinsiyet ve yaşlara göre farklılaştığı görülmektedir. Bu çıkarım resimler ve çocuklardan alınan ses ka-

yıtları ile desteklenmektedir. Bulgulara bakıldığında çocukların salgın ve hijyen ile ilgili algılarının vi-

rüsten korunma, maske takmak, temizlik şeklinde olduğu görülmektedir. Verilerden bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

60 

Resim 1                                                                        Resim 2 

     

 

Resim 3                                                 Resim 4 

 

 

  

Her yerde virüs var bu virüs korona eğer havuç ye-

mezsek ve ellerimizi yıkamazsak virüs vücudumuza 

girer (K; 12). 

 

Koronavirüs her yerde çünkü salgın olmuş insan-

ların sosyal mesafeye dikkat etmesi lazım. Burda 

bir adam çizdim koronavirüs olmuş evde yatıyor 

(E; 9) 

Dışarıya çıkmamalıyız çıkarsak hep maske tak-

malıyız yoksa hasta oluruz. Maske takmazsak 

koronavirüs oluruz (E; 13). 

 

Maskesiz dışarıya çıkmayalım ellerimizi su ve 

sabunla sık sık yıkamalıyız. Bak bu hayalimdeki 

virüs (K; 3). 
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Resim 5                                                                   Resim 6 

                 

 

Resim 7                                  Resim 8 

       

     

Sabun, su, ıslak mendil, maske mesafe çok önemli. 

Maske takarsak mesafeye uyarsak virüs bize bulaş-

maz (E; 2). 

 

Evimizi temizlemeliyiz evde olursak virüs bize bu-

laşmaz (K; 20). 

 

Korona olursak doktora gideriz doktorlar iğne ya-

par ve aşı olursak korona olmayız (E; 6). 

 

Ellerimizi sabunla yıkamalıyız yıkamazsak elle-

rimizde virüs ve bakteriler olur ve hasta oluruz 

(K; 9). 
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Elde edilen bulgulara göre çocukların salgın ve hijyen algılarının cinsiyete ve yaşa göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı görülmektedir. 

SONUÇ 

Çocukların resimleri incelendiğinde çoğunun resimlerinde virüsü medyada gösterildiği şekilde resmet-

tiği ve hijyen malzemelerine (sabun, dezenfektan, maske vb.) resimlerinde yer verdikleri görülmüştür. 

Çocukların resimleri incelendiğinde erkek çocukların resimlerinde daha çok maske takılması gerektiği, 

aşı olunması gerektiği ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi önlemlere yönelik çizimlerin olduğu 

görülürken kız çocukların resimlerinde ev temizliği, hastane, sabun, su, dezenfektan gibi hijyen malze-

melerini daha çok resmettikleri görülmüştür. Kız çocukların resimlerinde hijyene yönelik algılarının 

daha fazla olması özdeşim kurduğu kişinin anne figürü olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Yaş de-

ğişkenine göre çizilen resimlere bakıldığında beş yaş çocuklarının resimlerinde doktor, hemşire, hastane 

ve aşı gibi kavramlara daha çok yer verdikleri görülürken altı yaş çocukların maskeli insanlar, ellerin 

yıkanması gerektiği, sabun ve dezenfektan gibi kavramlara daha fazla yer verdikleri görülmüştür. Altı 

yaş çocuklarının resimlerinde daha detaylı kavramlara yer vermelerinin nedeni bilişsel gelişimlerinin 

beş yaş grubuna oranla daha gelişmiş olması olarak yorumlanabilir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre çocuklar pandemi sürecinin ve koronavirüsün farkında olmala-

rına rağmen bunun genellikle bilinçli olmayıp medya kaynaklı bir farkındalık olduğu düşünülmektedir. 

Ev içerisinde dikkat edilen hijyen temizliğine ve hijyen malzemelerine (dezenfektan, sıvı sabun, mendil 

gibi) çocukların resimlerinde yer verdikleri görülmektedir. Bu çocukların gözlem becerilerinin yüksek 

olmasından kaynaklanabilir. Çocukların genelinin resimlerinde ve ifadelerinde korona olmamak için el 

yıkanması gerektiğini belirttiği görülmekte bu durum çocukların kişisel temizliğe özen gösterilmesi ge-

rektiğinin farkında olduklarını göstermektedir.  

Çocukların medya üzerinden edindikleri bilgilerden ziyade bilinçli olarak verilen bilgilere ihtiyacı ol-

duğu unutulmamalıdır. Bu nedenle çocuklara online derslerde öğretmenler ve aileleri tarafından salgının 

durumu, bulaşma yolları ve salgından korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında gelişim 

düzeylerine uygun ve açıklayıcı bir şekilde gerekli bilgiler verilmelidir. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARA ÖZBAKIM BECERİLERİNİN 

KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN EV MERKEZLİ ÖZBAKIM PROGRAMI ÖNERİSİ 

Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ1, Burcu COŞANAY GÜLEY2, Oğuz EMRE3 

1-3İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya / Türkiye 

2Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Muş / Türkiye 

Öz: COVID-19 dünya gündemini derinden sarsan küresel çapta salgın olarak ilk olarak Aralık 2019'da 

Çin’in Wuhan eyaletinde görülmüş ve Çin’in diğer eyaletleri başta olmak üzere birçok ülke ve kıtaya 

hızla yayılmıştır. Virüsün küresel olarak yayılmasıyla birlikte, ölümlerin sayısı katlanmıştır. Dünya Sağ-

lık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 itibari ile pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgını; birçok alanda 

dünyadaki insanları tehdit etmeye devam etmektedir. Salgının yayılmasının önüne geçmek için hijyene 

dikkat etmek, mesafenin korunması, maske kullanımı ve temaslı kişilerin izole edilmesi gerektiği bilin-

mektedir. Salgın karşısında insanlar, özellikle de kendi kişisel gereksinimlerini karşılama konusunda 

yeterli gelişim düzeyine sahip olamayan okul öncesi dönem çocukları kendilerini salgından koruma ko-

nusunda yeterli bilgiye sahip olamayabilmektedir. Bu bilgi düzeyini arttırmak adına çocukların özbakım 

becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Özbakım becerileri, çocuğun sağlıklı bir birey olmasında ve 

bağımsız şekilde günlük yaşam ile ilgili becerilerini ev ve okul gibi ortamlarda kazanması ve özellikle 

de evde uygulanması gereken becerilerdir. Ebeveynlerin de çocuğa özbakım becerilerinin kazandırıl-

ması konusunda program desteğine ihtiyaçlarının olduğu düşünülmüştür. Bu araştırma ile Covid-19 sal-

gını ile mücadelede önemli bir kitleyi oluşturan çocuklara özbakım becerilerinin etkinlikler temelindeki 

ev merkezli bir program önerisinde bulunmak amaçlanmıştır. Program örneğinde Okul Öncesi Eğitim 

Programı (2013)’nda yer alan kazanım ve göstergeler doğrultusunda özbakım becerilerini geliştirmeye 

yönelik fen, sanat, Türkçe, oyun, drama müzik etkinlikleri yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Çocuk, Özbakım, Ev Merkezli Program 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Koronavirüs, tüm dünyada ve ülkemizde hızla ya-

yılarak küresel bir tehdit olarak karşımıza çıkmıştır. Süreç içerisinde pandemi nedeniyle vaka ve ölüm 

sayılarında ki hızlı artış, ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınmasını 

gerekli kılmıştır. Bu alınan önlemlerden bir tanesi de kreş, anaokulu gibi eğitim ve bakım veren kurum-

lar kapatılarak, virüsü taşıma riski yüksek olduğu kabul edilen çocukların evde kalmaları sağlanmıştır. 

Salgın gibi halk sağlığını tehdit eden bir durumla ilk defa karşılaşan okulöncesi yaş grubundaki çocuklar 

maruz kaldıkları sosyal izolasyondan olumsuz etkilenmişler ve salgına ilişkin olumsuz duygular geliş-

tirmişlerdir (Usta ve Gökcan 2020). Pandemi nedeniyle evde kalınan sürelerde günlük rutin işleri ve 

çocuklarla ilgilenen anneler süreci yönetmede önemli bir aktör konumuna gelmişlerdir (Öztürk ve ark. 

2020). Pandemi ile günlük hayatta mücadelede çocukların, özellikle sağlık açısından oldukça önemli 

olan temizlik alışkanlığı veya becerileri, çocuğun kazanması gereken önemli bir öz bakım becerisidir 

(Oktay 2004). Öz bakım, çocuğun günlük hayatta bakımını kendi başına yapabilme becerisi olarak ta-

nımlayabiliriz. Dünya’ya gözlerini açan çocuk kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz ve bakım veren kişiye 

muhtaçtır. Bağımsızlaşma yolunda ilerleyen çocuk öz bakım becerilerini kazanarak yetişkin desteğine 

olan ihtiyacı azalmaktadır. Erken çocuk döneminde yemek yeme, tuvalet alışkanlığı, giyinme gibi be-
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ceriler kazanılması gereken en temel öz bakım beceriler arasındadır. Bu temel becerileri el ve yüz yı-

kama, diş fırçalama gibi öz bakım becerileri takip etmektedir (Varol 2004). Özellikle pandemi sürecinde 

salgın hakkında çocukları doğru bilgilendirmek, çocukların kişisel bakımlarını kendileri üstlenebilme-

lerini sağlamak ve gelişim özelliklerine uyacak şekilde bu becerileri geliştirmesi için fırsat tanımalarında 

ebeveyn önemli bir faktördür. Salgınla mücadele kapsamında ailelerin çocukların ev ortamında el yı-

kama gibi temizlik alışkanlığı kazanmaları için düzenli olarak gerçekleştirmelerini sağlamalıdır. Çocu-

ğun salgın hakkında bilinç düzeyi artırılarak, hijyenin ve el yıkamanın virüsle mücadele önemli rol oy-

nadığı konusunda bilgilendirerek, temizlik ve sağlık açısından önemli rol oynayan öz bakım becerileri-

nin kazanması için rehberlik etmek ebeveyne düşen en önemli görevler arasındadır. 

Salgın karşısında insanlar, özellikle de kendi kişisel gereksinimlerini karşılama konusunda yeterli geli-

şim düzeyine sahip olamayan okul öncesi dönem çocukları (5-6 yaş) kendilerini salgından koruma ko-

nusunda yeterli bilgiye sahip olamayabilmektedir. Bu bilgi düzeyini arttırmak adına çocukların özbakım 

becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Özbakım becerileri, çocuğun sağlıklı bir birey olmasında ve 

bağımsız şekilde günlük yaşam ile ilgili becerilerini ev ve okul gibi ortamlarda kazanması ve özellikle 

de evde uygulanması gereken becerilerdir. Ebeveynlerin de çocuğa özbakım becerilerinin kazandırıl-

ması konusunda program desteğine ihtiyaçlarının olduğu düşünülmüştür. Psikolojik ve sosyal açıdan 

ailenin mevcut yaşam şartlarına uyum sağlayabilmesine yardımda bulunmak, çocuk gelişimi ve eğitimi 

konusunda aileyi bilgilendirmek ve onlara destek olmak aile eğitiminin asıl amaçlarıdır (Tezel Şahin ve 

Özyürek, 2010). Ev ortamının eğitim için etkin bir ortam olarak kullanılmasının gelişim ve öğrenmede 

olumlu etkileri bulunmaktadır. Gelişim ve eğitim süreçlerine aileyi dahil etmek, başarıyı artırmaktadır 

(Temel, 2003). Programın pandemi sürecinden dolayı ev merkezli olarak geliştirilmesi, hem çocuğa hem 

de ebeveyne hizmet sağlayarak çocuğun ev ortamında, yakın çevresindeki kişiler ile etkileşimini dola-

yısıyla özbakım becerilerinin gelişimini iyileştirmek açısından önem arz etmektedir. Anne çocuk etki-

leşiminin niteliğinin çocuğun gelişimde yaşamsal önem arz etmesi ve sürekliliği düşünüldüğünde anne 

ve çocuğu birlikte eğitim ortamına dâhil eden çalışmalar değer kazanmaktadır. 

Ayrıca ebeveynleri Covid-19 konusunda çocuklarının özbakımı ve virüsü taşıyıcı olabilecekleri ile ilgili 

endişelerini çeşitli medya araçlarında sıkça dile getirdiklerinden çocuğa özbakım becerilerinin kazandı-

rılması konusunda program desteğine ihtiyaçlarının olduğu düşünülmüştür. Bu araştırma ile Covid-19 

salgını ile mücadelede önemli bir kitleyi oluşturan çocuklara özbakım becerilerinin etkinlikler temelin-

deki ev merkezli bir program önerisinde bulunmak amaçlanmıştır. 

Ev Merkezli Özbakım Programı Önerisi 

Etkinlikler anne baba çocuk etkileşimine teşvik eden etkinlikler, çocuk etkileşimine teşvik eden etkin-

likler ve gruba katılmaya teşvik eden etkinlikler şeklinde düzenlenmiştir. Etkinliklerin çeşitli ve dengeli 

olmasına özen gösterilmiştir. Ebeveynlerin medya araçları aracılığı ile belirttikleri kaygıları ihtiyaç ola-

rak değerlendirilerek bir özbakım becerisi programı hazırlanmıştır. Programda sekiz etkinlik yer almak-

tadır. Programda temizlik ve kişisel bakım, dinlenme, giyinme, beslenme, güvenlik konularına yer ve-

rilmiştir. Çocukların gelişimini ve ebeveyn-çocuk etkileşimini sağlamak için hazırlanan program, ço-

cukların gelişim özellikleri, özbakım ihtiyaçları ile ilgili sekiz oturum şeklinde hazırlanmıştır. 2013 

Okul Öncesi Eğitim Programında 60-72 aylık çocukların özbakım becerileri; 
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1-Dişlerini fırçalar 

2-Elini, yüzünü yıkar ve kurular 

3-Vücudunu yıkar 

4-Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir 

5-Hava şartlarına uygun giysiler seçer 

6-Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyer 

7-Giysilerinin düğme ve çıtçıtlarını, çözer, ilikler 

8-Ayakkabılarını bağlar 

9-Yemek araç gereçlerini doğru kullanır 

10-Yemek tabaklarını veya yemek tepsisini taşır 

11-Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır 

12-Tehlike yaratacak durumlardan kaçınır şeklindedir. 

Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Kazanım ve Göstergeleri: 

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar; 

elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.)  

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini, ayakkabılarını çıkarır, giyer, 

düğme açar/ kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.)  

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları 

temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.)  

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. 

Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri 

yemekten/ içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.)  

Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. (Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler ol-

duğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.)  

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Göstergeleri: Beslenme 

sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temiz-

liği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.)  

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söy-

ler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik 

kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir teh-

like ve kaza anında yardım ister.) 
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Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri 

söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gere-

kenleri yapar.) 

Birinci Oturum 

Etkinliğin Adı: Virüs 

Yaş Grubu: 5-6 yaş  

Etkinlik Türü: Drama Etkinliği 

Kazanımlar ve Göstergeleri: Sosyal-Duygusal Gelişim: Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade 

eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Kazanım 5. Bir olay ya da 

durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu 

sözel ifadeler kullanarak açıklar. Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri ol-

duğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı ki-

şinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.) Öz Bakım Becerileri: Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik 

kurallarını uygular. (Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar, elini, yüzünü yıkar.)  

Materyaller: Hastane, ilaç, ateş ölçer, ambulans, şırınga, maske, eldiven resimlerinin yer aldığı kartlar.  

Sözcükler ve Kavramlar: Virüs, maske, şırınga.  

Öğrenme Süreci: Virüsün resminin olduğu kartı çocuğunuza gösterin ve resimdekinin ne olduğunu 

sorarak çocuğunuzun cevabından sonra çocuğunuza; Virüs bize ne zaman bulaşır? Bulaştığında neler 

olur? Virüs bulaşınca neler yapmamız gerekir? Başka neler yapmalıyız? Virüsün bulaşmaması için neler 

yapmalıyız? sorularını sorarak birlikte tartışınız. Diğer kartlarda yer alan resimlere ilişkin çocuğunuzla 

sohbet ediniz. Örneğin, maskenin ne işe yaradığı, ambulansın hangi durumlarda ve nasıl çağırılması 

gerektiği, ilaçların virüs bulaşan insanlara ne zaman verileceği ve nereden alınacağı ile ilgili konuşabi-

lirsiniz. Çocukların ön bilgilerini yoklayıp düzeltmeleri yaptıktan sonra çocuğunuza hasta bir çocuğun 

hastalıkta yaşadıklarını canlandıracağınızı söyleyin ve ona bir rol verin. Diğer ebeveynin ve varsa evde 

başka kişilerin de rol almasını sağlayın. Anne-baba-hasta çocuk veya doktor, eczacı, ambulans görevlisi 

gibi rolleri paylaşın.  

Değerlendirme: Virüslerden korunmak için neler yapmalıyız? 

                            Dramada hangi rolü aldın? Zorlandın mı? Neden? 

                            Virüsle konuşabilseydin ona ne söylemek isterdin? 

İkinci Oturum 

Etkinliğin Adı: Mikropları Yok Eden Sabun 

Yaş Grubu: 5-6 yaş  

Etkinlik Türü: Fen Etkinliği  
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Kazanımlar ve Göstergeleri: Öz Bakım Becerileri: Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Gös-

tergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıka-

bilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.) 

Materyaller: Tabak, sabun, su, kum. 

Sözcükler ve Kavramlar: Mikrop, temiz, kirli, kum.  

Öğrenme Süreci: Çocuğunuz ile temiz ve kirli kavramları hakkında tartışın. Temiz olmak niçin önem-

lidir? Sabun kullanmadan ellerimizi temizleyebilir miyiz? Sabun mikropları nasıl yok eder? Temiz ol-

mazsak hangi tehlikeli durumlarla karşılaşırız? gibi sorulara çocuğunuz ile birlikte cevaplar aramaya 

çalışın. Çocuğunuzun cevaplarını dikkatlice dinleyerek not alabilirsiniz. Tabağa kum koyarak üzerine 

su ve sabun ekleyin. Kumun mikrop yerine kullanıldığını çocuğunuza belirtin. Çocuğunuzun parmağı 

ile tabaktaki kumlu suya dokunmasını sağlayın. Kumların kaçıştığını görmesi için dikkatini çekin. Ku-

mun sabundan kaçtığını gözlemleyen çocuğunuz ile mikropların da sabundan kaçtığı konusunda sohbet 

edin.  

Değerlendirme: Temiz olmak neden önemlidir? 

                            Kirli olduğumuzda ne yapmalıyız? Neden? 

                             Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? 

Üçüncü Oturum 

Etkinliğin Adı: Sağlığımız için Ellerimizi Yıkayalım 

Yaş Grubu: 5-6 yaş  

Etkinlik Türü: Sanat Etkinliği 

Kazanımlar ve Göstergeleri: Sosyal-Duygusal Gelişim: Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade 

eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dı-

şında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili 

olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını sözel 

ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.) Motor Gelişim: Kaza-

nım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluştu-

racak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malze-

meler kullanarak resim yapar.) Öz Bakım Becerileri: Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Gös-

tergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıka-

bilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.) 

Materyaller: Renkli karton, farklı renklerde parmak boyaları, farklı renklerde boya kalemleri.  

Sözcükler ve Kavramlar: - 

Öğrenme Süreci: Çocuğunuz ile temizlik konulu bir çizgi film izleyin. Filmde yer alan temizlik kural-

ları ile ilgili onunla sohbet edin. Temizliğe özellikle dikkat etmesi gereken (yemek öncesi ve sonrası el 

yıkama, tuvalet sonrası el yıkama gibi) unsurlara dikkatini çekin. El, yüz, vücut temizliğinde kullandığı 

araç-gereçleri hatırlamasına fırsat verin. Diş fırçası, sabun, tırnak makası gibi malzemeleri çocuğa bir 
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arada göstererek bu malzemeler hakkında bilgi verin. Bu sayede sağlığı ile ilgili dikkat etmediği davra-

nışları göz önünde bulundurarak yapması gereken davranışları hatırlayacaktır. Ellerini çizerek temiz ve 

kirli şekilde boyamasını ve kağıtlarla kesip yapıştırarak suyu, sabunu, kirliyi, temizi renkli kartonlara 

geçirmesini sağlayın. Temiz olan elin olduğu kartonda sabun, su, tırnak makası, köpük görünümü olacak 

şekilde çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Kirli eli ise siyah gibi koyu bir renkle boyaması yönünde yön-

lendirebilirsiniz. Kirli ve temiz olan resimler arasındaki farkları tartışırken sağlığın korunması ile ilgili 

dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında tartışabilirsiniz.   

Değerlendirme: Filmde en çok hoşuna giden neydi? Neden? 

                            Kirli ellerle yemek yediğimizde ne olur? 

                             Sağlığımızı korurken nelere dikkat etmeliyiz? 

Dördüncü Oturum 

Etkinliğin Adı: Vitamin Deposu Portakal 

Yaş Grubu: 5-6 yaş  

Etkinlik Türü: Oyun, Fen, Sanat Etkinliği 

Kazanımlar ve Göstergeleri: Bilişsel Gelişim: Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göster-

geleri: Nesne/varlığın tadını söyler.) Kazanım 15. Parça bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bütün ve 

yarımı gösterir.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.) (Göstergeleri: Nesne/var-

lıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır.) Motor Gelişim: Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren ha-

reketleri yapar. (Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.) Öz Bakım Becerileri: Ka-

zanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün 

zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.  

Materyaller: Portakal, şeker, boya, biber, tuz. 

Sözcükler ve Kavramlar: Vitamin.  

Öğrenme Süreci: Çocuğunuz ile bir masada karşılıklı oturun. Portakal (yarım ve tam portakal), şeker, 

biber, tuz ve boyayı masaya koyarak çocuğunuzun incelemesine fırsat verin. Her bir malzemenin tadına 

birlikte bakın ve tatları hakkında konuşun. Portakalı sıkarak portakal suyu elde edin. Portakal suyunu su 

ve şeker ile karıştırarak bir karışım elde edin. Çocuğunuzun bu karışımın tekrar tadına bakmasını sağ-

layın. Farklı malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan karışımın tadının portakal suyundan 

farklı olduğunu keşfetmesine fırsat verin. Yarım portakalı çocuğunuz ile birlikte boyayarak birlikte 

baskı yapın. Portakalın çocuğunuzun beslenmesindeki önemi hakkında çocuğunuza bazı temel bilgiler 

verin. Örneğin, portakalın bol miktarda C Vitamini içerdiği, hastalıklardan koruduğu, vücudu sağlıklı 

tuttuğu, turuncu renkte olduğu, vücudu mikroplardan koruduğu ile ilgili sohbet edebilirsiniz. Diğer ebe-

veyn ve varsa kardeş veya diğer aile üyeleri ile çember oluşturarak aile bireylerine portakal, kivi, man-

dalina gibi roller verin. Değişik meyve yönergeleri ile çemberin içine ve dışına farklı sayılarda sekerek 

ilerleme hareketi göstermeleri istenir. Yönergeleri şaşırtmalı verebilirsiniz. Çocuğunuzun ilgi ve iste-

ğine göre etkinliği tekrarlayabilirsiniz.  

Değerlendirme: C vitamini hangi sebze ve meyvelerde bulunur? 
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                            En sevdiğin tat hangisiydi? Neden? 

                            Portakalı hangi yemek ve içeceklerde kullanabiliriz? 

                            Sen bir meyve olsaydın hangi meyve olurdun? Neden? 

Beşinci Oturum 

Etkinliğin Adı: Giy-Çıkar-Bağla-Çöz 

Yaş Grubu: 5-6 yaş  

Etkinlik Türü: Oyun Etkinliği 

Kazanımlar ve Göstergeleri: Motor Gelişim: Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri 

yapar. (Göstergeleri: Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer). Dil Gelişimi: Kazanım 7. Dinlediklerinin/iz-

lediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.) Öz Bakım Becerileri: Ka-

zanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini, ayakkabılarını çıkarır, giyer, düğme 

açar/ kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.) 

Materyaller: Düğmeli kıyafetler ve bağcıklı ayakkabılar.   

Sözcükler ve Kavramlar: Bağcık.  

Öğrenme Süreci: Çocuğunuzla mindere karşılıklı oturun. Önünüze farklı şekillerde düğmeleri olan kı-

yafetleri ve farklı bağcıkları olan ayakkabıları alın. Düğmeleri ve bağcıkları çözüp tekrar eski haline 

getirmeyi öncelikle çocuğa kendiniz göstererek gözlemlemesini sağlayın. Sonrasında aynı uygulamaları 

çocuğunuzun yapmasını isteyerek yapmasına fırsat verin. Giysileri ve ayakkabılarını kendi üzerine giyip 

çıkarmasını sağlayın. Eğer zorlandığı bir aşama olursa o aşamanın üzerinde durun. Daha sonra tekrar 

aynı uygulamaları tek başına yapmasını isteyin ve çocuğunuza bunun için yeterince zaman verin.  

Değerlendirme: Hangisini yaparken zorlandın? 

                            En sevdiğin kıyafetinin resmini çiz ve anlat.          

Altıncı Oturum 

Etkinliğin Adı: Maske Takalım Hasta Olmayalım 

Yaş Grubu: 5-6 yaş 

Etkinlik Türü: Türkçe-Dil Etkinliği 

Kazanımlar ve Göstergeleri: Bilişsel gelişim: Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulu-

nur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Ger-

çek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Dil gelişimi: Kazanım 8. Dinlediklerini/iz-

lediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinle-

dikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinle-

diklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.) Sosyal ve duygusal 

gelişim:  Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kural-

ların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliş-

tiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.) Öz bakım becerileri: Kazanım 7. Kendini 
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tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden 

ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan 

durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.) 

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri 

söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gere-

kenleri yapar.) 

Materyaller:  

Sözcükler ve Kavramlar: Maske, hijyen, covid-19. 

Öğrenme Süreci: Çocuklara koronavirüs ile ilgili gelişim düzeylerine uygun bilgiler verin. Bu virüsten 

korunmak için dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiği, sosyal mesafeye dikkat edil-

mesi gerektiği, kişisel temizliğin önemi ve maske takmanın gerekliliği ile ilgili çocuklarla sohbet edin. 

Maskenin koruyuculuğu ve maske takmanın sadece çocukların uygulaması gereken bir durum olmadığı 

anlatın. Maske takmamanın tehlikeli bir durum olduğu hakkında çocukla konuşun. Çocuklara maske ile 

ilgili bir öykü anlatın ve öyküyü yarıda keserek çocukların öykünün devamını getirmelerini isteyin. 

“Lucy, günümüzdeki gerçek hayattaki birçok çocuk gibi, covid-19'un yarattığı değişikliklerden korkan 

ve kafası karışan bir çocuk kitabındaki karakterdir. En önemlisi, dışarı çıkarken burnunu ve ağzını ka-

patmanın neden önemli olduğunu anlamak için biraz yardıma ihtiyacı vardır. Birdenbire, virüsün her 

yere yayılmasıyla evlerde kalınmaya başlandı, Lucy arkadaşlarıyla zaman geçiremeyince çok sıkıldı. 

Maske takmak istemedi. Bu yüzden annesi ona özel bir maske dikti ve tıpkı diğer maskeli süper kahra-

manlar gibi Lucy'nin dünyaya yardım etmek için önemli işler yaptığını açıkladı. Annesinin ona yeni bir 

maske yaptığını öğrenince can sıkıntısı heyecana dönüştü. Lucy maskesini çok sevdi. Kostümlerle dolu 

oyuncak kutusunu açar ve odasının duvarlarının çok ötesinde bir macera dünyasının kapılarını açar. 

Lucy, maskesini takmış sokakta gezerken maske takmayan insanlar olduğunu görmüş ve onların yanına 

giderek …..” öyküyü burada yarım bırakın ve çocuğa söz hakkı vererek öykünün devamını getirmesini 

isteyin. 

Değerlendirme: Neden maske takmalıyız? 

                           Seni kahraman yapan bir masken olsaydı ne yapardın? 

                           Lucy’nin yerinde sen olsan ne yapardın? Neden? 

Yedinci Oturum 

Etkinliğin Adı: Virüsten Korunmak İçin Ne yapmalı? Ne yapmamalı? 

Yaş Grubu: 5-6 yaş 

Etkinlik Türü: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği 

Kazanımlar ve Göstergeleri: Bilişsel gelişim: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Gös-

tergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2. Nesne/du-

rum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini 
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ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Dil geli-

şimi: Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izle-

dikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izle-

diklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yol-

larla sergiler.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel 

materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap 

verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.) Öz bakım becerileri: 

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. 

Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kural-

larını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve 

kaza anında yardım ister.) Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak 

için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağ-

lığını korumak için gerekenleri yapar.) 

Materyaller: Çalışma kağıdı 

Sözcükler ve Kavramlar: - 

Öğrenme Süreci: Üzerinde görsellerle soruların olduğu bir çalışma kağıdı hazırlayın. Bu çalışma kağıdı 

üzerinde öksürürken ve hapşırırken dirseğiyle ağzını kapatan bir çocuk ile ağzını kapatmayan bir çocuk 

resmi, dışarıdan geldiğinde ellerini yıkamayan bir çocuk ile yıkayan bir çocuk resmi,  dışarı çıkarken 

maske takan bir çocuk resmi ile maske takmayan bir çocuk resmi, sağlıksız gıdalarla ile beslenen ile 

sağlıklı gıdalarla beslenen bir çocuk resmi, sosyal mesafeye dikkat eden çocuk resmi ile sosyal mesafeye 

dikkat etmeyen çocuk resmi olacak şekilde hazırlanmalıdır. Çalışma kağıdını hazırlarken çocuklarla 

birlikte gazetelerden kesip yapıştırarak hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınızla gelişim düzeylerine uygun bir 

şekilde virüs nedir, nasıl bulaşır, nelere dikkat edilmesi gerekir gibi konular hakkında konuşun. Daha 

sonra çalışma kağıdını vererek “hasta olmamak için hangilerini yapmalıyız daire içine al” yönergesiyle 

çocuğun işaretlemesini isteyin. 

Değerlendirme: Hasta olmamak için neler yapmalıyız? 

                            İşaretlerken hangi resimde zorlandın? 

Sekizinci Oturum 

Etkinliğin Adı: Dinlenmenin Önemi 

Yaş Grubu: 5-6 yaş 

Etkinlik Türü: Drama, Hareket ve Türkçe Etkinliği 

Kazanımlar ve Göstergeleri: Bilişsel gelişim: Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göster-

geleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, 

yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 8. Nesne veya varlıkla-

rın özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunlu-

ğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt 

eder, karşılaştırır.) Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin 
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ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri göste-

rir.) Dil gelişimi: Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Din-

ledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinle-

diklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü 

gibi çeşitli yollarla sergiler.) Özbakım becerileri: Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. (Gösterge-

leri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlen-

mediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.) 

Materyaller: Üçgen, kare, kukla 

Sözcükler ve Kavramlar: Yeşil, üçgen, kare, dinlenmenin önemi 

Öğrenme Süreci: Çocukla birlikte vücutlarını baştan aşağıya hareket ettirin, yere oturun bacakları kal-

dırın, indirin, bacakları vücuda doğru çekip top olun. Daha sonra başlarına dokunun, parmaklarınızı 

birbirine dokundurun, sırt sırta verin, omuzlar, bel, burun vb. gibi söylenen yerlere dokunularak müzik 

eşliğinde dans edin, aynı şekilde müzik yavaşladığında yavaş koşun, hızlandığı zaman hızlı koşun.  Bir-

kaç kez tekrarladıktan sonra çocuğunuza, “gece oldu, yatma zamanımız geldi, yatmadan önce neler yap-

mamız gerekir” diye sorun, alınan cevaplardan sonra, ayaklar yıkanır, dişler fırçalanıp eller yıkandıktan 

sonra yatılır (Çocuğunuzla birer minder alıp halıya uzanın). Kısa bir süre sonra, “günaydın sabah oldu” 

diyerek kalkın. “Haydi, şimdi odamızı toplayalım, yatağımızı düzeltelim (minderler toplanır) Şimdi de 

pijamamızı çıkartıp katlayalım” yönergesi ile çocukla birlikte hareketi canlandırın. “Kahvaltımızı hazır-

layalım elimizi yüzümüzü yıkayıp kahvaltıya oturalım” diyerek çocuğunuzla kahvaltı yapıyor gibi can-

landırın. Dah sonra önceden yeşil fon kartonundan hazırladığınız kare ve üçgen şeklindeki kol-bacak 

takılmış, ağız-göz (mutsuz bir ifade) çizilmiş kuklaları çocuğunuza göstererek, esniyor gibi yapıp “ço-

cuklar çok uykumuz var” diyerek kuklaları konuşturun. Kare: “Eşit 4 kenarım, dört tane de köşem var, 

rengim yeşil, sarı ile mavi karışınca yeşil olur”  Üçgen ise “üç köşem ve üç kenarım var, benim de 

rengim yeşil” diyerek uykusuz ve yorgun olmalarının nedenini anlatırlar. (Geç yattıkları için vb. sebep-

lerle) Okula gittiklerinde uykusuzluktan etkinliklere ve oyunlara katılamadıklarını,  bunun için üzüldük-

lerini anlatırlar. Çocuğunuza “Sağlıklı olmak için şimdi biz yatmaya gidiyoruz, bir daha böyle davran-

mayacağız. Hoşçakalın ” diyerek kuklaları kaldırın. Kuklaların ardından, “Kare ve üçgen neden sıkıntı-

lıydı? Sağlıklı olmak için dinlenmeyle ilgili neler yapmalıyız? Senin için dinlendirici etkinlikler neler? 

” sorularını sorun ve çocuğunuzun cevaplarını dinleyin.  

Değerlendirme: Ne zaman dinleniriz? Dinlenmezsek ne olur?  

                            Uyku dışında nasıl dinlenebiliriz?  

                            Yorulunca nasıl dinleniyorsun?  

                             Hiç dinlenmezsek ne olur? 
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BABALARIN EMZİRMEYE DESTEĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİNDE KURAMSAL BİR 

YAKLAŞIM: JOHNSON'IN DAVRANIŞSAL SİSTEM MODELİ 

Derya EVGİN1, Kamuran ÖZDİL2 

1Akdeniz Üniversitesi, Kumluca SBF, Hemşirelik Bölümü, Antalya / Türkiye 

2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SHMYO, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,  

Nevşehir / Türkiye 

Öz:  Emzirme, annelerin ve bebeklerin uzun süreli sağlığı için önemlidir ve babalar emzirmenin nihai 

başarısında önemli bir rol oynar. Emzirme niyetinin olması, bunun etkililiği ve inanması yanı sıra sosyal 

destek önem taşımaktadır. Özellikle babaların emzirme sürecinde önemli rolü vardır. Baba adaylarının 

gebelik, doğum ve doğum sonu sürecine katılarak aktif rol oynamaları anne, bebek sağlığı ve emzirme 

açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Ancak babaların emzirme sürecinde destek vermesi için 

bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada babaların emzirmeye desteğinin teşvik 

edilmesi için Johnson'ın Davranışsal Sistem Modeli bağlamında kuramsal bir yaklaşım ele alınmıştır. 

Emzirme sürecinin desteklenmesinde babaların önemi ve bu süreçte hemşirelerin rolleri üzerinde durul-

ması amaçlanmıştır. Modele göre;  altı temel boyut yer almaktadır. Bu çalışmada; babaların emzirmeye 

desteğinin teşvik edilmesi yakın ilişki, bağımlılık, alma-boşaltma, başarı ve koruyucu savunma alt sis-

temleri kapsamında incelenmiştir. Babaların emzirmeye desteğinin teşvik edilme süreci bu altı alt boyut 

kapsamında ele alındıktan sonra gerekli hemşirelik girişimleri yapılmalı ve hemşirelik süreci tamam-

lanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Baba Desteği, Emzirmenin Teşviki, Davranışsal Sistem Modeli, Hemşi-

relik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Emzirme, annelerin ve bebeklerin uzun süreli sağlığı için önemlidir ve babalar emzirmenin nihai başa-

rısında önemli bir rol oynar (Abbass-Dick ve ark., 2019, CDC, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 

bebeklerin sadece 6 aya kadar emzirilmesini ve uygun tamamlayıcı gıdalarla takviye edilmiş emzirme-

nin 2 yıl ve daha uzun süre devam etmesini önermektedir (WHO, 2020).  DSÖ, emzirmenin sürdürül-

mesini ve bunun sağlanması için ön koşulların  tüm annelerin doğru bilgiye sahip olmaları ve ailelerinin, 

sağlık sistemlerinin ve toplumun desteğinin sağlanması olduğunu belirtmektedir (WHO 2020). Emzirme 

niyetinin olması, bunun etkililiği ve inanması yanı sıra sosyal destek önem taşımaktadır (WHO 2018, 

Gonzoles-Darias ve ark., 2020; Martin ve ark., 2020). Özellikle babaların emzirme sürecinde önemli 

rolü vardır. Baba adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonu sürecine katılarak aktif rol oynamaları 

anne, bebek sağlığı ve emzirme açısından oldukça önemli olduğu ifade edilmiştir (Mahesh ve ark., 2018;  

Kulikuas ve ark., 2019). Sağlık profesyonelleri tarafından, babaların emzirmeye desteklerinin teşvik 

edilmesi öncelikli girişimler arasında olup bütüncül yaklaşımları içeren programları kapsamalıdır.  

Bu derlemede; babaların emzirmeye desteğinin teşvik edilmesi için Johnson'ın Davranışsal Sistem Mo-

deli bağlamında kuramsal bir yaklaşımın sunulması amaçlanmıştır.  

Johnson'ın Davranışsal Sistem Modeli  

Johnson teorisini geliştirmek için psikoloji, sosyoloji ve etmoloji konularında davranış bilimcilerin ça-

lışmalarından yararlanmıştır. Genel sistem teorisi ve davranış teorilerini kullanması modelinin temel 
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özelliğini oluşturmaktadır (Brown ve ark., 1998; Lobo, 1995). Johnson'a göre, hemşirelik bilim ve sa-

natın her ikisini yansıtan bir bilgi bütünüdür. Hemşirelik bakımı, davranışsal bir sistem olan bireyin stres 

altındayken davranışlarının bütünlüğünü/düzenini korumak için yapılan, savunmasını arttırıcı, uyumunu 

destekleyici, stresör uyaranları azaltıcı bağımsız fonksiyonları içerir (Brown ve ark., 1998; Lobo, 1995). 

Model, temel insan gereksinimlerine temellenmiştir. Johnson, bireyi bir davranışsal sistem, davranışsal 

sistemi de birbiriyle ilişkili, özel işlevlerle yükümlü alt sistemler olarak tanımlamıştır. Bu alt sistemler, 

uyaranlar yoluyla sürekli olgunlaşır, deneyim ve öğrenme ile değişirler, biyopsikososyal etmenler tara-

fından etkilenirler. Sistem ve alt sistemlerdeki bozulmalar, dengenin bozulmasıyla gerginlik kaynağı 

olmaktadır. Yeniden denge kurma ise ancak ek enerjiyle mümkün olabilmektedir. Bir dış çevrenin öğesi 

olarak hemşire, alt sistemlerin her biri için üç işlevsel gereksinimin sağlanmasına yardım eder (Brown 

ve ark., 1998; Lobo, 1995). 

- Koruma: Her bir alt sistem zararlı etkilerden korunmalı, 

- Destekleme: Alt sistemler çevreden girdilerle desteklenmeli 

- Uyaran verme: Alt sistemler gelişmeyi sağlayıcı uyaranlarla uyarılmalıdır 

Johnson'a göre davranışsal sistemin işlevi, çevreden girdilere bireyin yanıtını düzenleyerek dengeyi sür-

dürmektir. 

Alt Sistemler ve Amaçları 

1- Yakın ilişki: Tüm sosyal olayların temelini oluşturur. Yaşam ve güvenliği sağlar. Sonucunda, sosyal 

katılma, yakınlık, samimiyet, dostluk, güçlü bir sosyal bağlanmayı ve ilişkileri içerir. Özel bir biçimde 

birbirine bağlanma amaçlanır. 

2- Bağımlılık: Besleyici-büyütücü tepkiyi ortaya çıkarıcı yardım edici davranıştır. Sonucunda, onay-

lama, dikkat çekme, kabul etme, özen gösterme, fiziksel yardımı içerir. Bu davranışlar karşılık bekle-

meksizin yapılır. Amaca ulaşmada yardım alma amaçlanır.  

3- Beslenme-Boşaltım: İşlevi olmayan madde ya da bilgiyi atma, gereksindiği kadarını almayı içerir. 

Psikolojik, sosyal ve biyolojik durumlarla bağlantılı olarak, bireyden bireye değişir. 

4- Başarma: Amaca ulaşmada çevreyi ve kendini kontrol etmek için entellektüel, yaratıcı, fiziksel, me-

kanik ve sosyal becerileri kullanmayı içerir. Ölçülebilir ve bazı ölçütlerle karşılaştırabilir. 

5- Koruyucu savunma: Amacı, gerçek ya da olası tehlikelerden kendini ve başkalarını korumaktır. Bi-

reyin bütünlüğünün sürdürülmesine yönelik çabalardır. 

6- Cinsellik: Cinsel kimlik gelişimi, cinsel roller, doyumunu ve üremeyi içerir. 

Hemşirelik Bakım Süreci: 

Johnson'a göre hemşirelik bakım süreci üç aşamada gerçekleştirilir: 

1- Belirleme: 

a) Birinci düzey belirleme: Hemşirelik öyküsüne, testlere ve yapılandırılmış gözleme dayalı olarak 

problemin belirlenmesi. İç ve dış stresörlerin etkisiyle alt sistemdeki bozulmalar gerilime neden olurlar. 
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Gerilimin yaşandığı ve dengenin bozulduğu durumlarda birinci düzey belirleme yapılır. Elde edilen ve-

riler hemşireye değil, hastaya bağlıdır. Bu düzeyde yalnızca davranışlar gözlenmektedir. Gözlenen hasta 

davranışları, davranışsal sistemi etkileyen biyo-fizyolojik, sosyolojik, gelişimsel, sosyokültürel, ailesel 

ve fiziksel çevresel faktörleri içeren düzenleyiciler tarafından sürekli etkilenirler.  

b) İkinci düzey belirleme: Hemşirelik değerlendirmesinin yapılması ve hemşirelik tanısının konması 

aşamasıdır. Johnson biyolojik sistemle ilişkili 2 genel bozukluk kategorisi tanımlamıştır. Kategorilerden 

birincisi; biyolojik sistemle doğrudan ilişkili olan bozukluklar, diğeri ise biyolojik sistemi dışardan et-

kileyen, hastalık ya da tedavisine bağlı ortaya çıkan bozukluklardır. Hemşirelik tanısı; alt sistemdeki 

yetersizlik, sistemler arası uyumsuzluk, sistemdeki davranış ve amacın birbirine uygunsuzluğu ve bir 

alt sistemin diğerine üstünlüğü şeklinde konur. 

2- Bakımın planlanışı ve uygulanışı:  

Bireyin uyumsuz davranışı bırakıp, uyumlu, etkili, problem çözücü davranışı öğrenmesi için hemşirelik 

girişimlerinin planlaması yapılır. Planlanan girişimler, ölçülebilir davranışları ve dengeyi sağlayıcı 

amaçları içerir. Hemşirelik girişimleri koruma, destekleme ve uyaran vermeyi içerir. Davranış sistemin-

deki dengesizlik, güçsüzlük gibi durumlarda, hemşireler bireylerin düzenleyici, denetleyici mekanizma-

larını devreye sokarak bireyin dengesini ya da gücünü yeniden elde etmesine yardım eder. Hemşire 

geçici bir süreliğine, etkisiz davranışsal tepkiyi inhibe etmek, hastaya yeni tepkiler kazanmasında yar-

dım etme gibi dış düzenleyici/kontrol mekanizması rolüne girer. Johnson’ın kullanılmasını önerdiği 

hemşirelik rolleri: eğitme, rol modeli olma, danışmanlık yapmadır.  

3- Değerlendirme: Bireyin denge bozulmadan önceki davranış kalıpları göz önüne alınarak yapılır. 

Dengenin sağlanmış olması, bireyin davranış biçiminin içsel ve kişiler arasında tutarlılık göstermesidir.   

Johnson'ın modelinde, hemşirelik bakım sürecinin her evresinde, bireyin aktif katılımı vardır. Hastalık 

öncesi, hastalık sırasında ve hastalık sonrasında dengeyi sağlayıcı etkili davranışlar hemşire tarafından 

desteklenir. Denge sağlıktır, sadece hastalık değil, sağlığın sürdürülmesi için de hemşirelik girişimleri 

gerekir (Brown ve ark., 1998; Lobo, 1995).  

2.3.10. Davranışsal Sistem Modelinin Eşin Emzirmeyi Desteklemeye Uyarlanması 

Modele göre; bu çalışmada babalar davranışsal bir sistem, emzirmeye destek verme ise davranışsal sis-

tem iç (yaş, cinsiyet, boy, kilo, atılganlık, öz etkililik, beden imajı gibi) ve dış stresörlerin (aile, arkadaş, 

okul, içinde yaşanılan toplum gibi) etkisi altındayken dengenin kurulması sonucu ortaya çıkan olumlu 

ve istenen bir davranış olarak tanımlanmıştır. Olumlu davranışın gelişmesi ve dengenin korunabilmesi 

için dışsal dengeleyici güce, yani multidisipliner ekip yaklaşımına ihtiyaç vardır. Emzirmeyi başlatmak 

ve sürdürmek önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sadece emzirme değil baba ve bebek arasındaki ilişki 

üzerindeki etkisi göz önüne alındığında babaların emzirme üzerindeki  etkisi sağlık profesyonelleri ta-

rafından emzirme de öncelikli konular arasında ele alınmalıdır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının em-

zirme destek programlarında yer alması uygun görülmektedir (kaynak). Babaların emzirmeye ilişkin 

bilgileri, tutumları, karar verme sürecine katılımları, pratik ve duygusal desteği; emzirmenin başlatıl-

ması, sürdürülmesi, annenin emzirme sürecindeki sorunlarla baş edebilmesi açısından oldukça önemli-

dir. Ayrıca babaların anneye olan desteğinin bebeğin beslenme şeklini ve anne sütü verme süresini bü-
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yük ölçüde etkilediği, bu konuda desteklenen annelerin ise öz yeterliliklerinin arttığı, daha çok emzir-

meyi tercih ettiği ve daha uzun süre emzirdiği belirtilmektedir (Abbass-Dick ve ark., 2019;  Davidson 

& Ollerton, 2020; Rempel, 2017). Dışsal dengeleyici çevrenin öğesi olarak hemşire, okulda görülen 

zorbalığın bütüncül yaklaşımla ele alınarak birey üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi ve bireyin 

sağlıklı davranışı yeniden kazanmasına ve yeniden yapılanmasına yardım etmek amacıyla koruma, des-

tekleme ve uyaran verme işlevleri doğrultusunda hemşirelik girişimlerini planlar. Hemşire koruma 

işlevi doğrultusunda, babaların emzirme konusundaki yetersizlik algılarının belirleyerek, emzirme ko-

nusunda anne ve babaların birlikte ele alındığı toplum temelli çalışmalar planlayabilir. Uyaran verme 

işlevine yönelik olarak, yüz yüze ya da internet paylaşım platformlarında eşlerin birlikte katılacağı eği-

timler düzenleyebilir. Destekleme işlevine yönelik olarak; annelerin emzirmelerini desteklemeye teş-

viklerini sağlamak adına babalar için uygun toplum temelli ve bütüncül yaklaşım içeren müdahale prog-

ramları planlayabilir. Ayrıca emzirme sürecinde eşlerin duygularını karşılıklı olarak paylaşmaları konu-

sunda onları cesaretlendirme, emzirme sürecinde ebeveynlerin sosyal ilişkilerini destekleyerek sosyal 

becerilerini geliştirmelerine, annelerin benlik saygılarını ve emzirme konusunda öz yeterliliklerini yük-

seltmelerine ve baba bebek bağlanması konusunda babalara destekleyici yaklaşımlarda bulunma hem-

şirenin destekleme işlevleri arasında yer almaktadır (Gözükara, 2014; Uludağ & Öztürk, 2020).  

A. Belirleme 

1. Birinci Düzey:  

Çocukların ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmesi ve iki yaşına kadar sürdürülmesi, beş yaş altı 

çocuklarda görülen diyare, pnömoni ve beslenme yetersizliği gibi sorunların önlenmesinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Ayrıca emzirme davranışı anne sağlığı üzerine demir eksikliği anemisinin ön-

lenmesi, doğum kontrolü, kilo kontrolü, diyabetten, meme, yumurtalık ve endometriyal kanserden ko-

ruma gibi katkılar da sağlamaktadır (Victora ve ark., 2016; WHO, 2020). Türkiye’de 6 aydan küçük 

çocukların %41'inin sadece anne sütü ile beslendiği; %42'sinin prelakteal (emzirme öncesi) besin aldığı 

ve sadece %34’ünün iki yaşına kadar emzirildiği bildirilmektedir (TNSA 2018). Babaların emzirmeye 

ilişkin bilgileri, tutumları, karar verme sürecine katılımları, pratik ve duygusal desteği; emzirmenin baş-

latılması, sürdürülmesi, annenin emzirme sürecindeki sorunlarla baş edebilmesi açısından oldukça 

önemlidir. Ayrıca babaların anneye olan desteğinin bebeğin beslenme şeklini ve anne sütü verme süre-

sini büyük ölçüde etkilediği, bu konuda desteklenen annelerin ise öz yeterliliklerinin arttığı, daha çok 

emzirmeyi tercih ettiği ve daha uzun süre emzirdiği belirtilmektedir (Abbass-Dick ve ark., 2019;  Da-

vidson & Ollerton, 2020; Rempel, 2017). 

2. İkinci düzey: 

Alt sistemler ve veriler:  

Bu çalışmada; yakın ilişki, bağımlılık, alma-boşaltma, başarı ve koruyucu savunma alt sistemleri kap-

samında veriler incelenmiştir. 

Yakın ilişki: Babaların eşleri ve yakın aile üyeleri ile olan ilişkilerinin incelenmesidir. Bireyin yakın 

çevresindeki kişilerle etkileşiminde, emzirmeyi ve bebek bakımına yardımcı olma istek ve davranışına 

izin veren ya da engelleyen bireysel ya da çevresel faktörler neler?  Bazı çalışmalarda babanın yaşının, 

mesleğinin, eğitim düzeyinin, çocuk sayısının ve maddi durumunun babanın bakıma katılması ve bebe-

ğine bağlanmasını etkilediğini ortaya koymaktadır (Aslan, ve ark., 2017; Evcili ve ark., 2017). Nkwake 
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(2009), yüksek eğitim seviyesine sahip babaların çocuklara bakma konusunda eşitlikçi bir görüşe sahip 

olduğunu, düşük eğitim seviyesine sahip kişilerin geleneksel bir görüşe sahip olduğunu ve bir çocuğun 

fiziksel bakımının annenin işi olduğuna inandığını belirtmiştir Babanın çalışma saatlerinin belirli olması 

ve esnek olmaması, çocuğa ayrılan zamanı ve kalitesini de arttırdığı bildirilmektedir (Rönkä ve ark., 

2017). Geleneksel aile yapısında genel olarak şu üç cinsiyet tutumu; “istihdam ve iş esas olarak bir 

erkeğin sorumluluğundadır”,  “kadınlar bakımdaki erkeklerden daha iyidir” ve “çocuk bakımı annenin 

işidir” yaygın olarak görülmektedir (Fisher ve ark., 2018).  

Bağımlılık: Babanın çocuğuna dair sorumlulukları yerine getirmesi baba-bebek bağlanması açısından 

da çok önemlidir. Babanın sorumluluk alması ve bakıma katılması bebeğin babaya bağlanmasını des-

teklerken, babanın da bebeğe bağlanmasında etkili olmaktadır (Fisher ve ark., 2018). Araştırmalar ba-

baların doğum sonrasında bebek bakımına katılımlarının ebeveynlik davranışlarını, anne-bebek ve aile 

sağlığını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Sarkadi ve ark., 2008; Yargawa ve Leonardi-Bee, 

2015; Lee ve ark., 2018). Doğumdan sonra baba bebeğiyle fiziksel temas kurarsa, baba bebek arasında 

duygusal ilişki de başlamış olur (Aslan ve ark., 2017). Babalık rolü, sorumluluğu ve babaların çocukla-

rına daha fazla vakit ayırması, babalar için de yararlı olduğu düşünülmektedir.  

Alma-boşaltma: Babaların emzirmeye destek konusundaki bakış açılarının bilgilerine göre şekillendi-

ğini göstermiştir. Emzirmeyi teşvik etmek için ebeveynlerin daha fazla bilgilendirilmesi gereklidir. Ba-

baların emzirme partnerlerini etkili bir şekilde desteklemelerine yardımcı olmak için uygun müdahaleler 

tasarlamak ve uygulamak önerilir (Ngoen Hong ve ark., 2020).  

Başarı: Emzirme sürecinde eşleri tarafından desteklenen annelerin öz yeterlilikleri yüksek olduğu ve 

annelerin emzirme konusundaki bilgi ve motivasyon düzeyleri (emzirme tutumu ve eş desteği) arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur (Gözükara, 2014).  Araştırmalar, emzirmeye destek veren babaların emzir-

meye başlama oranlarını artırdığını, erken bırakmaya yol açan emzirme komplikasyon oranını azalttığını 

ve annenin emzirme çabalarının süresini artırdığını göstermektedir (Johnston, 2018; Gebremariam ve 

ark., 2020). 

Koruyucu Savunma: Birey kendisinden istenen yardım taleplerine nasıl tepki veriyor ve bu beklentinin 

yarattığı streslerle nasıl baş ediyor, kendisini nasıl savunuyor? Öfke davranışı gösteriyor mu?  

Cinsellik: Eşler arası evlilik uyumunun, cinsel rollerin gözden geçirilmesini; üreme sağlığı ve aile plan-

laması hakkında çiftlerin eğitilmesini içermektedir. 

B- Planlama ve uygulama: 

Sadece anne sütü alımı ve emzirme, bebeklerin ve annelerin kısa ve uzun vadeli sağlığını korumak için 

gereklidir (Victoria, 2016). Sadece anne sütü ile beslenme ve süresini hemşirelerin uygulamaları, anne-

lerin arkadaşlarından, aile üyelerinden ve sağlık profesyonellerinden aldığı rehberlik ve destekleri etki-

leyebilir (Rostamkhan ve ark., 2020). Emzirmenin başlanması ve sürdürülmesi, annenin eğitim düzeyi, 

çalışıyor olması, emzirmeye istekli olması, doğum şekli, annenin önceki deneyimleri, ebeveynlerin em-

zirme konusunda yeterince bilgilendirilmemesi, aile içi desteğin yetersizliği, emzirme öz-yeterliğini et-

kilediği bildirilmektedir (Khorasani ve ark. 2017; Aydın & Aba 2019). Emzirme döneminde eşleri tara-

fından bilinçli bir şekilde desteklenen annelerin daha az emzirme sorunu yaşadığı, öz yeterliliklerinin 

arttığı, daha çok emzirmeyi tercih ettiği ve daha uzun süre emzirdiği belirtilmektedir (Johnston 2018; 
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Abbass-Dick ve ark., 2019; Davidson & Ollerton, 2020). Uzun süre emzirmenin temel belirleyicileri, 

annenin birinci dereceden yakın çevresinin (eş, anne vb.) güçlü destekleri olarak tespit edilmiştir (Man-

hire ve ark., 2018). Emzirmenin desteklenmesi ve babanın bebek bakımına katılımlarının teşvik edilme-

sinde en önemli adım, profesyonel olarak hazırlanmış programlar doğrultusunda uygulanan girişimler 

ve sosyal beceri eğitimleridir.  

Planlanan girişimler: 

Koruma; emzirme davranışının devamlılığı açısından birey, aile ve çevresel risk etmenlerinin tanımlan-

ması, 

Uyaran verme; ebeveynlere emzirmenin önemi, emzirme teknikleri, anne sütünün yararları ve bebek 

bakımı konusunda planlı ve interaktif eğitimler verilmesi, 

Destekleme işlevine yönelik; babaların bebek bakımı davranışlarına ilişkin destekleyici geri bildirimle-

rin verilmesi ve motivasyonlarını arttırarak, uygun teknikleri kullanmaları konusunda cesaretlendiril-

mesi amaçlanmıştır.  

C- Değerlendirme: Hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından babalara emzirmeyi ve bebek 

bakımını desteklemeye teşvik edilmeleri için Johnson Davranışsal Sistem Modeli doğrultusunda verilen 

eğitim sonrasında, babalarım emzirmeye desteğinin, annelerin emzirme öz yeterliliklerinin ve baba be-

bek bağlanmasının artırılması hedeflenmektedir. 

SONUÇ  

Emzirme davranışının desteklenmesine yönelik bakım girişimleri anne ve bebeğin ötesinde, özellikle 

babalar ve tüm sosyal destek kaynaklarını kapsayacak özellikte olmalıdır. Bu çalışmada; önemli bir halk 

sağlığı sorunu olan emzirmenin sürdürülmesinde babaların desteğinin teşvik edilmesi için kuramsal te-

melli bir yaklaşım modeli sunulmuştur. Bu modelin sağlık profesyonelleri ve özellikle hemşireler tara-

fından kültürel özellikler göz önünde bulundurularak kullanılabileceği düşünülmektedir.  
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Şekil 1. Davranışsal sistem modeline göre babaların emzirmeye desteği 
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TİP 1 DİYABETES MELLİTUS TANILI ERGENLERDE DEPRESYON VE GLİSEMİK   

KONTROL İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) 

Ümit ASLAN SARITAŞ¹, Servet Erdal ADAL² 

¹Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir / Türkiye 

²Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Istanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada, tip 1 diyabet tanılı ergenlerde depresyon oranı ve artmış depresif semptom 

düzeyi ile glisemik kontrol arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ok-

meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniklerinde Tip 1 diyabet tanısıyla ayaktan tedavi görüp 

en az altı ay süreyle insülin kullanmakta olan 11-18 yaş aralığındaki 295 ergen ve ebeveyn çalışmaya 

dahil edildi. Hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerini sorgulamaya yönelik Çocuk Depresyon Öl-

çeği (ÇDÖ), Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Aileden Algılanan Sosyal Destek Öl-

çeği, ebeveynlerin depresyon ve anksiyete düzeylerini sorgulamaya yönelik ise Beck Depresyon Ölçeği, 

Sürekli Kaygı Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulandı. Hastaların, en son 

HbA1c değerleri poliklinik takip dosyalarından bulunarak çalışmanın verilerine eklendi. Bulgular: Art-

mış depresif semptomlar ile glisemik kontrol arasındaki ilişkinin değerlendirildiği bu çalışmada; Hasta-

ların ÇDÖ puan ortalaması 11,25 ±6,15 saptandı. Artmış depresif semptomlar ile HbA1c değeri arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı(p<0,01). Yine artmış depresif semptomlar ile hasta yaşı arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki saptanırken(p<0,001), artmış depresif semptomlar ile hastalık süresi arasında 

anlamlı ilişki saptanmadı(p<0,05). Sonuç: Tip 1 diyabet gibi kronik bir hastalığa sahip olmanın fiziksel 

sorunlar dışında ,ruhsal sorunlara da neden olduğu bilinen bir gerçektir. Diyabete eşlik eden psikolojik 

güçlükler, uzun hastalık süresi, yoğun tedavi rejimi ergenin glisemik kontrolünü olumsuz yönde etkile-

yebilmektedir. Tip 1 diyabetin yönetiminde ruhsal sorunlar gözardı edilmemeli ve psikiyatrik destek 

sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Ergen, Glisemik Kontrol, Tip 1 Diyabet 

GİRİŞ  ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocukluk çağının önemli kronik hastalıklarından biri olan Tip 1 Diyabetes Mellitus, (Tip 1 diyabet) 

kalıtsal olarak belli insan lökosit antijeni (HLA) tiplerini taşıyan bireylerde, viral, kimyasal ve toksik 

maddelerin başlattığı, pankreas beta hücrelerinin yıkımı ile seyreden otoimmun bir hastalıktır. Hastalık 

genellikle aniden ve ketoasidozla ortaya çıkar ancak beta hücre harabiyeti subklinik dönemde aylar- 

yıllar boyunca devam eden bir süreçtir. Hastalar, klinik oluşmadan önce otoantikorların varlığı ve birinci 

faz insulin yanıtının bozuk olmasıyla tanınabilir. Bu hastalıkta, hipoglisemi, hiperglisemi ve diyabetik 

ketoasidoz gibi akut komplikasyonlar ile retinopati, nefropati, nöropati, artropati gibi kronik komplikas-

yonlar ve eşlik eden diğer otoimmun hastalıklar açısından uzun süreli takip gerekmektedir (Ake, 1999: 

1331-1338, Fallo-Scharer, 2004: 403-426) 

İnsan insulin preparatlarının üretilmesi, evde yoğun metabolik izlemi sağlayan glukometre ve kan şekeri 

ölçüm çubukları, kalem enjektörlerin kullanıma geçmesi, diyabet tedavisinde sağlanan yenilikler, 

özellikle insüline bağımlı diabetes mellituslu hastalarda yaşam süresi ve niteliği ile ilgili beklentileri 

arttırmıştır.  
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Son yıllardaki ilerlemelere rağmen, diyet, egzersiz, insülin enjeksiyonları gibi gerekliliklerin varlığı ne-

deniyle tip 1 diyabet tanısı konulan çocuk ve ergenlerin psikolojik güçlükler için risk altında oldukları 

ve sıklıkla ebeveynlerin hayatlarında da akut stres kaynağı olup, çoğunda psikiyatrik bozuklukların 

semptomlarının ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır (Kovacs, 1985: 827-834).  

Klinik gözlem ve araştırmalar, hastalık ve olağan fiziksel aktivitelerinde kısıtlanmalar gibi kronik sağlık 

sorunu olan çocuklarda, sağlıklı yaşıtlarına oranla daha fazla ruhsal sorunlara ve sık olarak depresyona 

rastlandığını göstermiştir (Öztürk, 2007: 49-60). Tip 1 diyabetli çocukların patolojik seviyede olmasa 

da daha fazla davranışsal-sosyal ve ruhsal problemler sergiledikleri, özellikle glisemik kontrolü kötü 

olan çocuklarda bu problemlerin görülme oranlarının iki katına çıktığı belirtilmektedir (Leonard BJ, 

2002: 8-37). Hastalığa uyumsuzluk glisemik kontrol ve takip eden metabolik fonksiyonları negatif ola-

rak etkilemektedir (Naar-King S, 2006: 793-802) 

AMAÇ 

Bu çalışmada, tip 1 diyabet tanılı ergenlerde ki depresyon oranı ve artmış depresif semptom düzeyi ile 

glisemik kontrol arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Sağlık Bakanlığı (SB) İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları 

ve SB İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Klinikle-

rinde Tip 1 diyabet tanısıyla ayaktan tedavi görüp en az altı ay süreyle insülin kullanmakta olan 11-18 

yaş aralığındaki 295 ergen ve ebeveyn çalışmaya dahil edildi. İlköğretimde veya lisede okumakta olan 

ve okuma yazma bilen olgular çalışmaya alınırken, iletişim kurmayı güçleştiren mental retardasyonu 

olan, eşlik eden kronik hastalığı bulunan olgular çalışmaya alınmadı.  

YÖNTEM 

Olgulara çalışmanın amacı ve içeriği anlatıldı ve gönüllü olup çalışma kriterlerini karşılayanlara 

ölçeklerle ilgili ayrıntılı bilgi verildikten sonra demografik veri formu araştırmacı tarafından dolduruldu. 

Hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerini sorgulamaya yönelik ‘Çocuk Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), 

Çocuklar için Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri (State Trait Anxiety Inventory for Children- 

ÇDSKE), Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASD/AL), ebeveynlerin depresyon ve anksiyete 

düzeylerini sorgulamaya yönelik ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-II) ve 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) doldurulmak üzere verildi.  

Çalışma SB İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu tarafından onaylandı 

(10.10.2012 tarih, karar no: 16). Helsinki deklerasyonuna uygun olarak tüm aileler çalışma hakkında 

bilgilendirilip gönüllü olanlardan aydınlatılmış onam formu alındı.  

Veri formunda öncelikle olgunun sosyodemografik özellikleri tanımlandı. Adı soyadı, yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu ve ebeveynin kim olduğu, ebeveynin eğitim durumu, medeni hali, iletişim bilgileri sor-

gulandı. Hasta için boy, ağırlık, hastalık süresi, insülin kullanım süresi, insülin dozu, günlük kan şekeri 

kontrol sayısı, günlük enjeksiyon sayısı sorgulandı. Hastanın vücut kitle endeksi hesaplandı, hastanın 

poliklinik takip dosyasından en son ki glikolize hemoglobin (HbA1c) sonucu geriye dönük taranıp veri 

formuna işlendi. 
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ÇDÖ depresif belirtilerin şiddetini değerlendiren  6-17 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerde uygulan-

maktadır. 27 maddeden oluşan ölçekte her madde belirtinin şiddetine göre 0, 1 ya da 2 puan alır. En üst 

toplam puan 54 ’tür. Kesim puanı 19 olarak önerilmektedir (Öy B, 1991: 137-140).  

Beck depresyon ölçeği(BDE) Ruh sağlığı taramalarında veya depresyon ile ilgili araştırmalarda en sık 

kullanılan ölçeklerden biridir. Hasta tarafından doldurulur. Ciddi hastalık durumları dışında Hamilton 

Depresyon Ölçeğiyle korelasyonu yüksektir. 15’i psikolojik, 6 ’sı somatik belirtileri içeren 21 maddesi 

vardır. BDE ’de her madde 0 ile 3 puan arasında yer alır. Bu puanların toplanmasıyla depresyon puanı 

elde edilir. Alınabilecek en yüksek puan 63’tür. Toplam puanın yüksek oluşu, depresyon şiddetinin yük-

sek olduğunu gösterir. Hisli, yapmış olduğu geçerlilik güvenilirlik çalışmasında kesme noktasını 17 ola-

rak belirlemiş, 17 ve üstündeki BDE puanlarının sağaltım gerektirecek şiddetteki depresyonu %90 

doğrulukla ayırt edebileceğini bildirmiştir (Hisli, 1998: 118-126).  

Araştırmada, hastaların aileden algıladıkları sosyal destek düzeyini belirlemek amacıyla veri toplama 

aracı olarak Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASD/AL) kullanılmıştır. Aileden algılanan sosyal 

destek ölçeği 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “Evet”, “Hayır”, “Kısmen” şeklinde cevap-

lanmaktadır. Tüm maddelerden alınan puanların toplanmasıyla toplam puan elde edilmektedir. Ölçek-

lerden elde edilen puanların yüksekliği; algılanan sosyal desteğin yüksekliğini, ölçekten alınan puanın 

düşüklüğü ise, algılanan sosyal desteğin düşüklüğünü yansıtmaktadır(Yıldırım İ, 1997: 81- 87).  

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) Ölçek 12 maddeden oluşan bireyin sosyal 

desteği ile ilgili kaynağın yeterliliğini ölçen “ Tamamen Katılmıyorum” (1) ile “ Tamamen Katılıyorum” 

(7) arasında değişen kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek algılanan sosyal desteğin kaynağını aile, 

arkadaşlar ve anlamlı diğerleri olmak üzere üç alt boyutta ölçebilmektedir. Alt ölçeklerden alınabilecek 

en düşük puan 4, en yüksek puan 28’dir. Ölçeğin tamamından elde edilecek en düşük puan 12, en yüksek 

puan 84’tür. Elde edilen puanın yüksek olması, algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu gösterir(Zim-

met G.D, 1998: 30-41, Eker D, Arkar H, 1995: 45-55).  

BULGULAR 

Olguların yaş ortalaması 14,70±1,92 iken, %42,4’ü (n:125) kız ve %57,6’sı (n:170) erkek olarak hesap-

landı. Hastaların %80’inin (n:236) anne-babası ilköğretim mezunu olup %92,8’i (n:272) evliydi. Ebe-

veyn çoğunda (%89,5) anne olarak belirlendi.  

Hastaların Vücut Kitle İndeksi(VKİ) ortalaması 20,41±2,87 kg/ m²

 

bulundu. Ortalama hastalık süresi 

5,94±3,71 yıl saptandı. HbA1c ortalaması % 9,58±2,17 olarak tespit edildi. Günlük kan şekeri(GKŞ) 

kontrol sayısı günde 0 ile 8 arasında değişmekte olup ortalaması 3,43±1,26, insülin günlük enjeksiyon 

sayısı 1 ile 5 arasında değişmekte olup ortalaması 3,87±0,60 ve insülin doz ortalaması 0,88±0,32 Ü/ kg 

bulundu (Tablo 1.). 
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Tablo 1. Yaş ve klinik özellikler 

          

Hastaların glisemik kontrolü ’’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ’’(ISPAD)  ‘

e göre sınıflandırılıp incelendiğinde; HbA1c değeri <7,5 (optimal kontrol) olanların oranı %15,6 (n:46), 

7,5-9 (suboptimal kontrol) olanların oranı %25,4 (n:75) ve ≥9 (kötü kontrol) olanların oranı %59,0 

(n:174) olarak tespit edildi.  

Hastaların kullandıkları insülin dozu ve GKŞ kontrol sayısı sınıflandırılıp incelendiğinde; İnsülin dozu 

<0,5 Ü/ kg olanların oranı %10,8 (n:32), 0,5-1 Ü/ kg olanların oranı %60,0 (n:177) ve >1 Ü/ kg olanların 

oranı %29,2 (n:86) olup, GKŞ kontrol sayısı hastaların çoğunda (%47,1 n:139) günde <4 kez, 

%40,3’ünde (n:119) 4 kez ve %12,5’inde (n:37) >4 kez idi (Tablo 2.) 

Tablo 2. Glisemik kontrol 

 

Ebeveynlere uygulanan Beck depresyon envanteri sonucu 12,61±8,31 (median:11,00), ebeveyn sürekli 

anksiyete ölçeği sonucu 48,13±6,33 (median:48,00) ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği so-

nucu 65,54±16,86 (median:69,00) olarak tespit edildi . 

Cinsiyete göre klinik özellikler incelendi. Erkeklerde kızlara göre hastalık süresi daha uzun, HbA1c 

değeri daha yüksek, GKŞ kontrol sayısı daha az, günlük enjeksiyon sayısı daha az ve insülin dozu daha 

düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05) .  

HbA1c değerine göre optimal kontrol, suboptimal kontrol ve kötü kontrol olanlarda cinsiyet ve GKŞ 

kontrol sayısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05).  
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Kötü kontrol olanlarda anne-baba eğitim durumu ilköğretim olanların oranı optimal kontrol ve subopti-

mal kontrol olanlara göre daha yüksek saptandı ve farklılık istatistiksel olarak anlamlılık sınırındaydı 

(p= 0,052).  

Optimal kontrol olanlarda insülin dozu <0,5 ü/kg olanların oranı suboptimal kontrol ve kötü kontrol 

olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptandı (p<0,01) (Tablo 3.7). Optimal 

kontrol olanlarda suboptimal kontrol ve kötü kontrol olanlara göre hastalık süresi istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha kısa saptandı (sırasıyla p<0,05 ve p<0,001).  

Kötü kontrol olanlarda optimal kontrol olanlara göre enjeksiyon sayısı istatistiksel olarak anlamlı dere-

cede daha fazla (p<0,05) ve kötü kontrol olanlarda optimal kontrol olanlara ve suboptimal kontrol olan-

lara göre insülin dozu istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0,01 ve 

p<0,05) (Tablo 3). 

Tablo 3. HbA1c değerine göre klinik özellikler 

 

Optimal kontrol olanlarda suboptimal kontrol ve kötü kontrol olanlara göre ÇDÖ, ebeveyn BDE ile 

ebeveyn sürekli anksiyete ölçeği sonucu daha düşük, ASD/AL ile ÇBASDÖ sonucu daha yüksek olma-

sına rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05). 

İnsülin dozuna göre <0,5 Ü/ kg, 0,5-1 Ü/ kg ve >1 Ü/ kg olanlar arasında cinsiyet ve anne-baba eğitim 

seviyesi bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05); anne-baba medeni hal ve 

ebeveyn bakımından istatistiksel olarak karşılaştırma yapılamadı. 

İnsülin >1 ü/ kg kullananlarda <0,5 ü/ kg ve 0,5-1 ü/ kg kullananlara göre ÇDÖ yüksek, Ebv-BDE ölçeği 

sonucu daha düşük, 0,5-1 ü/kg kullananlarda <0,5 ü/kg ve >1 ü/kg kullananlara göre ASD/AL, Ebv-

sürekli anksiyete ölçeği ile ÇBASDÖ sonucu daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmedi (p>0,05)  

GKŞ kontrol sayısı <4 olanlarda 4 ve >4 olanlara göre yaş daha büyük, VKİ ile HbA1c değeri daha 

yüksek, hastalık süresi daha uzun ve günlük enjeksiyon sayısı ile insülin dozu daha düşük olmasına 

rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 
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GKŞ kontrol sayısı >4 olanlarda <4 ve 4 olanlara göre ÇDÖ sonucu daha yüksek olup istatistiksel olarak 

anlamlılık sınırındaydı. GKŞ kontrol sayısı <4 olanlarda 4 ve >4 olanlara göre  Ebv-BDE ile ÇBASDÖ 

sonucu daha yüksek, GKŞ kontrol sayısı 4 olanlarda <4 ve >4 olanlara göre ASD/AL ile Ebv-sürekli 

anksiyete ölçeği daha yüksek tespit edilmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p>0,05).  

Glisemik kontrole göre ÇDÖ sonuçları değerlendirildiğinde optimal kontrol olanlarda suboptimal kont-

rol ve kötü kontrol olanlara göre ÇDÖ sonucu kesim noktası olan 19 ve üzeri olanların oranı daha az, 

insülin dozu >1 ü/kg olanlarda <0,5 ü/kg ile 0,5-1 ü/kg olanlara göre ve GKŞ kontrol sayısı <4 olanlarda 

4 ve >4 olanlara göre ÇDÖ sonucu 19 ve üzeri olanların oranı daha fazla olmasına rağmen istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05) ( Tablo 4).  

Tablo 4. Glisemik kontrole göre ÇDÖ sonuçları 

 

Glisemik kontrole göre ebeveyn BDE sonuçları değerlendirildiğinde optimal kontrol olanlarda subopti-

mal kontrol ve kötü kontrol olanlara göre ebeveyn BDE sonucu kesim noktası olan 17 ve üzeri olanların 

oranı daha az, insülin dozu <0,5 ü/kg olanlarda 0,5-1 ü/kg ile >1 ü/kg olanlara göre ve GKŞ kontrol 

sayısı >4 olanlarda <4 ve 4 olanlara göre ebeveyn BDE sonucu 17 ve üzeri olanların oranı daha fazla 

olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05)  

Yaş ile hastalık süresi arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p<0,01). 

HbA1c değeri ile hastalık süresi, insülin günlük enjeksiyon sayısı ve insülin dozu arasında pozitif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (sırasıyla p<0,05, p<0,05 ve p<0,001). İnsülin günlük 

enjeksiyon sayısı ile insülin dozu arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

(p<0,001) tespit edildi.  

Ölçek sonuçlarının diğer parametreler ve birbirleri ile korelasyonu incelendiğinde ÇDÖ ile yaş, HbA1c 

değeri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (sırasıyla p<0,001 ve p<0,01) bu-

lundu.  
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ASD/AL ile yaş, HbA1c değeri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (sırasıyla 

p<0,05 ve p<0,001) bulundu. ÇBASDÖ ile insülin günlük enjeksiyon sayısı arasında negatif yönde is-

tatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p<0,05) saptandı. ÇDÖ ile çocuk sürekli anksiyete ölçeği arasında, 

ÇDÖ ile çocuk durumluk anksiyete ölçeği arasında, çocuk durumluk anksiyete ölçeği ile çocuk sürekli 

anksiyete ölçeği arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p<0,001) bulundu. ÇDÖ 

ile ASD/AL arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p<0,001) saptandı. 

ÇBASDÖ ile Ebv-BDE ölçeği arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p<0,001) 

tespit edildi. Yaş ve HbA1c değeri ile Ebv-BDE, Ebv-Sürekli anksiyete ölçeği ve ÇBASDÖ arasında 

istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0,05). İnsülin dozu ile ölçek sonuçları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0,05).  

SONUÇ 

Çalışmamızda; Tip 1 diyabetik ergenlerde artmış depresif semptomların prevelansı %12,8 saptandı. Er-

genlerde artmış depresif semptomlarla kötü glisemik kontrol arasında pozitif yönde korelasyon bulundu. 

Günlük kan şekeri kontrol sıklığının artışı, insülin enjeksiyon sıklığının artışı ile depresif semptomlarda 

artış olduğu saptandı. Uzun hastalık süresi ile kötü glisemik kontrolün ilişkili olduğu bulundu. Diyabetik 

hastalığı olan ergenlerin ve ebeveynlerinin psikopatolojilerinin glisemik kontrolle ilişkilerinin daha iyi 

anlaşılması ve diyabet yönetiminde ruhsal sorunlarında tedavinin bir parçası olarak değerlendirilmesi 

önemlidir. Bu yönde diyabet takımının (Çocuk diyabet uzmanı endokrinolog, diyabet hemşiresi ve di-

yetisyeni)  rolü ve katkısını da inceleyen daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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YURTDIŞINDA UYGULANAN EĞİTİM VE SAĞLIK PROGRAMLARININ 

İNCELENMESİ: EV TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE ULUSAL AŞILAMA 

PROGRAMLARI 

İskender GELİR  

 Siirt Üniversitesi, Okul Öncesi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi, Siirt / Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerdeki okul öncesi çağında bulunan çocuklara yönelik bakım ve 

eğitim programlarını incelemektir. Bu çalışma nitel bir çalışma olup okul öncesi dönemdeki çocuklara 

yönelik Amerika ve Hollanda’nın ulusal sağlık programlarını doküman analiz metodunu ile incelen-

mektedir. Böylece, çalışma kongrenin alt konularından biri olan “Aile ve Çocuk Eğitimi Üzerine Yurt 

İçi ve Yurt Dışı Çalışmalar” a katkı sunmaktadır. Çocuklara gelecekteki yaşamlarında sağlıklı, öz bakım 

ihtiyaçlarını karşılayabilen, özgüvenleri gelişmiş bireyler olmaları doğum öncesinden başlayıp okul ön-

cesi dönemi kapsayacak şekilde iyi bir eğitim, bakim ve sağlık gibi önemli bileşenleri olan programlar 

uygulanmalıdır. Bu tür programlar aile, toplum, çocuk ve kamu/özel kurum boyutlarını içerirse prog-

ramların başarılı olma şansını artırabilir. Okul öncesi dönemde çocuğu olup çalışan ebeveynlerin veya 

sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarına yeterince vakit ayıramayan ve nitelik olarak ebeveyn-

çocuk iletişimi gerçekleştirmeyen ailelere ve çocuklara yönelik uygulanan eğitim ve sağlık programla-

rının deneyimleri ülkemizdeki program hazırlayıcılara/uygulayıcılara fikir verilebilir. Çalışmanın bul-

guları okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik yapılacak programların bütüncül olma gerekliliğini 

göstermektedir. Ayrıca Bulgularda incelenen programların ortak yönü, çocuğun yaşadığı çevrenin, top-

lumun ve kurumların çocuğun gelişimi üzerinde etkilerinin olduğu vurgulamaktadır. İncelenen prog-

ramlarda, aşılamanın çocuklarda güçlü bir bağışıklık sisteminin olmasını amaçladıkları görülmektedir. 

Yapılan rutin kontrol ve incelemelerde aşıların çocukların sağlıkları üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Dönemi, Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi, Ulusal Sağlık 

Programları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

 Çocukların gelecekteki yaşamlarında sağlıklı, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, özgüvenlerinin ge-

lişmiş olması onların doğum öncesinden başlayıp doğum sonrasında da devam eden kritik öneme sahip 

okul öncesi dönemde iyi bir eğitim, bakim ve sağlık programlarına ihtiyaçları vardır. Bu tür programla-

rın aile, toplum, çocuk ve kamu/özel kurum boyutlarını içermesi programın başarılı olma şansını artıra-

bilir.  

Ev temelli erken çocukluk eğitimi genellikle “aile”, “komşu bakımı”, “informel çocuk bakımı” ve “aile 

çocuk bakımı” gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Amerika’da, resmi tahminlere göre yaklaşık 3,5 

ile 4 milyon arasında ev temelli erken çocukluk eğitimi alan çocuklar vardır. Bu eğitimi alan çocuklar 

genellikle göçmen ailelerdeki çocuklar, farklı dil ve etnisite’den gelen çocuklar ve ebeveynleri düzenli 

çalışma saatleri olmayan çocuklardır (Lawrence ve Stephens, 2016). Ev temelli erken çocukluk eğitimi 

iki şekilde gerçekleşebilmektedir: çocuğun veya bakıcının evinde verilen eğitimdir. Bu tür eğitimi ve-

renler çocuğun akrabaları (örn; anneanne/babaanne) ve akraba olmayan bakıcılardır- ki bunlara ödeme 

yapılmaktadır. Akraba olmayan bakıcılar genellikle şirketler aracılığı ile çocuklara eğitim vermektedir 
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(Lawrence ve Stephens, 2016). Tonyan Paulsell ve Shivers (2017), bu kadar çok çocuğun ev temelli 

hizmeti almasının sebebi olarak da şunları öne sürmektedirler: 

a) Güven ve kültür: Özellikle göçmenler kendi arkadaş ve yakınlarını tercih ediyorlar çünkü onlar 

benzer çocuk büyütme pratiklerine sahip ve aynı kültürü paylaşıyorlar (örn; evde konuşulan dil). 

b) Çalışma tipi: Vardiyalı çalışan (gece, hafta sonu ya da düzensiz çalışma saatleri olanlar) ebeveynler 

ev temelli çocuk bakımını tercih edebilirler. Çünkü bu tür bakım hizmeti daha esnek bir çalışma 

saatine sahip.  

c) Sosyo ekonomik düzeyi: Dar gelirli aileler ev temelli çocuk bakim hizmetini tercih edebilirler 

çünkü onlar eğitim merkezlerine ekonomik olarak karşılamayabilirler ya da yaşadıkları bölgede 

eğitim merkezleri olmayabilir.  

Amerika’da ev temelli erken çocukluk eğitimi ve bakimi verenler bununla ilgili seminerlere katılmak-

tadır ve acenteler tarafında organize edilmektedir. Bu seminerler katılan ve ev temelli eğitimi alanlar 

genellikle göçmenlerdir (Douglass ve diğ., 2017). Pozitif ebeveynlik programı (Positive Parenting Prog-

ram): Olumlu ebeveyn programları sosyal öğrenme ve bilişsel davranışçı prensipler üzerine temellen-

dirilmiştir. Bu yaklaşım, ebeveynlere eğitimler aracığıyla video dahil bazı becerileri kazandırma ve göz-

lenen ebeveyn çocuk etkileşimden sonra dönüt verme şeklindedir. Örneğin; çocuğun ne zaman ödüllen-

dirileceği, ödül çizelgenin nasıl yapılacağı ve fırsat öğretimin verilmesidir. Pozitif ebeveyn programının 

temel amacı, çocuklardaki ciddi duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemleri engellemek için ebe-

veynlerin becerilerini, bilgilerini ve özgüvenlerini geliştirmektir (Sanders, 2012).  

Ulusal Sağlık Programları (Amerika örneği ve Hollanda örneği) 

Amerika’da erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimi ile ilgili olarak ‘ulusal ücretli izinli aile 

ve tıbbi program vardır. Bu programın temel argümanı, erken çocukluk dönemindeki çocuklar dünyayı 

ebeveynleri ve onlara bakmakla yükümlü olanlarla keşfetmektedir (Zero to Three, 2018). Hollanda’da 

erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik ulusal aşılama programı vardır. Genel olarak bütün ço-

cuklara aşı yapılmaktadır. Ancak, bebeklik dönemindeki çocuklar daha çok takip edilmektedir. Bu aşı-

lama çocuklarda güçlü bir bağışıklık sisteminin olmasını amaçlamaktadır. Hollanda’da 2005 yılında 

Praeventis olarak adlandırılan Ulusal Aşı kayıt sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme yeni doğanlar ve 

göçmen çocuklar kayıt edilmektedir. Bu sisteme kaydolan yeni doğanlara Hepatit B aşısı yapılmaktadır. 

Fakat bu aşı her çocuğa yapılmamakta sadece annelerinde pozitif Hepatit B tespit edilenlere yapılmak-

tadır.  Bebeklere bir yaşında difteri tetenos aşısı, haemophilus influenzae tip B aşısı ve konjüge pnömo-

kok aşısı yapılmaktadır. Çocuklara ikinci yaşlarında ise konjuge meningokok aşısı ve kızamık-kızamık-

çık-kabakulak aşıları yapılmaktadır (Van Lier ve diğerleri, 2012). 

Burada incelenen programların ortak yönü çocuğun yaşadığı çevrenin kişileri, toplumu ve kurumların 

çocuğun gelişimi üzerinde etkilerinin olduğu bilincinde olmalarıdır. Bu çalışmada ilk olarak, çocuklara 

yönelik ev ve toplum temelli erken çocukluk programlar incelenip tartışılmaktadır. Burada amaç, erken 

yaşlarda çalışan ya da sosyo- ekonomik olarak çocukları ile yeterince vakit ayıramayan ve nitelik olarak 

ebeveyn-çocuk iletişimi gerçekleşmeyen ailelere yönelik yapılan eğitim programlarının deneyimlerini 

incelemek ve değerlendirmektir. Ardında Batı ülkelerinde (örn; Hollanda ve Amerika) yaşayan çocuk-



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

95 

lara yönelik yapılan ulusal düzeyde sağlık programları incelenip tartışılacaktır. Bu bölümde cevabı ara-

nan sorular şunlardır; “Neden ulusal düzeyde bu tür programlara ihtiyaç duyulmakta ve bu programlar 

çocukların gelişimini nasıl etkilemektedir?” 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerdeki okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik verilen bakım ve 

eğitim programlarının incelemek ve ülkemizdeki benzer programlara katkı sunmaktır. Bu çalışmanın 

amacı Batı ülkelerindeki okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik eğitim, bakım ve sağlık programlarını 

incelemektir.  

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel bir çalışma olup doküman analiz metodu kullanılmıştır (Bowen, 2009). Bu çalışma 

nitel bir çalışma olup okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik Batı ülkelerdeki (örn; Amerika ve Hol-

landa’nın ulusal sağlık programları incelenmektedir. Tümevarım yöntem (inductive) kullanılarak bul-

gular kategorilendirilmiştir.  

BULGULAR 

Ev Temelli erken çocukluk Programlarının avantajları 

Bu programların ailelere güven verebilmesi ve sahip olduğu kültür ve değerlere göre çocuğunu yetiştir-

mesi ebeveynlerin öncelikleri arasındadır. Programlar aynı zamanda esnektir. Bu özelliğinden dolayı 

çalışan ebeveynlerin çalışma saatlerine göre ayarlanabilir olması programlar tercih edilmektedir. Ayrıca, 

bu programlar sosyo- ekonomik düzeyleri düşük olan ailelere katkı sunabilir. Ev temelli erken çocukluk 

eğitimi ve bakımı Amerika’daki yoksul ailelerde oldukça fazladır (Tonyan, Paulsell ve Shivers, 2017). 

Ulusal Çocuk Bakımı ve Eğitimi Araştırmasına (2016) göre 7 milyon çocuk’ tan (0-5 yaş) yaklaşık 4 

milyon çocuk ev temelli eğitim ve bakımı almaktadır. Buna karşın, 3 milyona yakın çocuk ise normal 

eğitim merkezlerinde bu hizmeti almaktadır. Bu rakamlar bize ev temelli erken çocukluk bakim hizme-

tinin ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu göstermektedir. Kolombiya’da, 2011 yılında yaklaşık 

1 milyonda fazla çocuk toplum temelli erken çocukluk programlarına katılmışken, 130 bin kadar çocuk 

da çocuk bakim merkezlerine katılmışlardır (Bernal ve diğerleri, 2018). 

Bu programların diğer bir avantajı ise çocukların bilişsel gelişimlerini geliştirmesidir. Örneğin, ev te-

melli erken çocukluk eğitim programlarının çocukların bilişsel gelişimi üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

olduğu bulunurken, sosyal duygusal gelişim üzerinde bu merkezlere geçişte önemli bir etki gözlenme-

miştir. Bilişsel faktörlerin dahil edildiği alanlar şunlardır. Dil gelişimi, problem çözme, matematiksel 

çıkarımlar ve hatırlama/hafıza (Bernal ve diğerleri, 2018). Benzer şekilde, Amerika’daki ev temelli er-

ken çocukluk eğitimi ile ilgili seminerlere katılanlar katılımlarının sonucu olarak çocuklarda gözlenebi-

len değişikliklerin olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin; çocukların sosyal becerilerinde, dil ve okuma-

yazma becerilerinde olumlu değişikliklerin meydana geldiğini gözlemlemişlerdir (Douglass ve diğerleri, 

2017). Buna ek olarak, pozitif ebeveynlik programı da avantajlara sahiptir. Bu programın avantajları 

ise; kısa ve uzun vadede çocukların sosyal, duygusal ve davranışlarını geliştirmede müdahaleci ebe-

veynliğin etkili olmasıdır. Ayrıca bu programın ebeveynlere katkısı olmuştur. Örneğin; ebeveynlik pra-
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tikleri, ebeveyn özgüvenleri, ebeveyn ilişkileri ve ebeveyn adaptasyonu geliştiğini gözlenmiştir. Bu so-

nuçlara göre pozitif ebeveynliğin çocuk ve ebeveynler için yararlı olduğu söylenebilir (Sanders ve di-

ğerleri, 2014). 

Ulusal Sağlık Programlarının Avantajları (Amerika örneği ve Hollanda örneği) 

Ücretli izinli programların avantajları  

Ailelere verilecek ücretli izinler yeni doğan bebek ölümlerini azaltabilir. Yapılan araştırmalar yaklaşık 

12 haftalık ücretli iznin bebek ölümleri üzerine böyle bir etki olabileceğini belirtilmektedir. Örneğin, 

Kaliforniya eyaletinde 2004’den beri uygulamada olan ücretli izinli programın erken yaştaki çocuklar 

için olumlu sağlık sonuçları doğurduğunu, sürdürülebilir sağlıklı kilo gelişimini desteklediğini ve 

duyma problemlerini azalttığını özellikle dezavantajlı çocuklar üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiş-

tir. Çünkü bu program sayesinde doğum öncesi stresin azaltıldığı, emzirmenin artırıldığı ve anne çocuk 

sağlık hizmetlerinin artırıldığı belirtilmiştir. Bu programdan faydalanan ebeveynler çocuklarının bakimi 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve çocuklarının bakımlarını düzenlenmesine yardımcı olduğunun 

altını çizmişlerdir (Zero to Three, 2018). 

Güvenli bağlanma: Ayrıca, çalışan ebeveynlere yönelik hazırlanan ulusal ücretli izinli aile ve tıbbi prog-

ramı çocuk ile anne arasındaki güvenli bağlanmanın oluşmasına ve güçlenilmesine katkı sağlayabilir 

(Bowlby, 1944). Erken çocukluk dönemini sağlıklı atlatabilmeleri için ebeveynlerin ve onlara bakmakla 

yükümlü olanların çocuklara bakabileceği ve çocukların onlara bağlanabileceği zamanın yaratılması 

önemli olmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi için çalışan ebeveynlere ulusal ücretli izinli aile ve tıbbi 

programı hazırlanmıştır (Zero to Three, 2018).  

Hollanda’nın Ulusal Aşılama Programı (Praeventis): Yapılan rutin kontrol ve incelemelerle aşıların ço-

cukların sağlıkları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (Schurink-van ‘t Klooster ve 

de Melker, 2017). Bu program aşılama süreçlerini, aşı zamanını hatırlatma mektuplarını, ilaç stoklarını 

kontrol etme ve aşı sistemine dahil olan farklı organizasyonlarının bilgisine sahip olması ile çocukların 

sağlıklı gelişimini nasıl destekleneceğini göstermektedir (Van Lier ve diğerleri, 2012). Çünkü; Praeven-

tis sistemi zamanı gelince aşısı olanların ailelerine hatırlatma mektuplarını göndermekte, aileler çocuk-

larının aşılarını unutsalar bile hastane ya da sağlık ocakların onlara hatırlatması ve aşıları yapmalarını 

teşvik edilmektedir. Bu program, çocuk sağlığında işin sadece aile ile bitmeyeceği ve kamu kurumları-

nın yapmaları gerekenleri göstermektedir.  

SONUÇ 

Ev temelli erken çocukluk eğitim ve bakım programlarının dezavantajlı ya da göçmen aileler için önemli 

olmaktadır. Bu programlar çocuk ile anne arasındaki etkilemişin niteliğini olumlu yönde etkilemektedir.  

Ayrıca dezavantajlı çocukların gelişimleri için onlara bakmakla yükümlü olanların da çocuk eğitim ile 

ilgili bilgilendirilmesi önemli olmaktadır.  Çocukların gelişimi desteklemek için evde veya eğitim mer-

kezlerinde verilen eğitimlerin yetmeyeceğini, ayrıca ulusal sağlık programlarının da olması gerektir-

mektedir.   
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ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN TERAPÖTİK OYUNA İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMALARI 

Canan AYAŞLI1, Dilek YILDIZ2 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Ana Bilim Dalı, Ankara / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk hemşirelerinin terapötik oyuna ilişkin bilgi ve uygulamalarını 

literatür çerçevesinde incelemektir. Yöntem: Bu çalışma, ‘’Google Akademik’’, ‘’Science Direkt’’, 

‘’Pubmed’’, ‘’Yök Tez’’ veri tabanları aracılığıyla 2010-2020 yılları arasında yerli literatür taraması 

yapılarak hazırlanmıştır. Literatür taraması yapılırken ‘’terapötik oyun, çocuk hemşiresi, bilgi, uygu-

lama, hastanede yatan çocuk’’ anahtar kelimeleri kullanılarak 487 makaleye ulaşılmış, çalışmaya dahil 

edilme kriterlerini karşılayan tam metinine ulaşılmış 5 makale dahil edilmiştir.  Bulgular: Bu çalışmada 

yer alan makalelerden üçü tanımlayıcı tipte, diğer ikisi ise kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. Çalışmaların 

üçü yüksek lisans tezi, ikisi araştırma çalışmasıdır. Çalışmaya dahil edilen makalelerde 793 hemşireden 

oluşan örneklem grubuna ulaşılmıştır. Çalışmaların tümünde bilgi toplamak amacıyla anket formu kul-

lanılmıştır.  Çocuk hemşirelerinin terapötik oyunu; çocuğun anksiyetesini azaltmak ve rahatlatmak ama-

cıyla uyguladıkları ve rutin uygulamalarda, cerrahi ve invaziv işlemler öncesi çocuğu hazırlamak için 

kullandıkları, en çok kan alma işlemi öncesi uyguladıkları bildirilmiştir. Hemşirelerin çoğunlukla me-

dikal araçlar (steteskop, enjektör) ile tıbbi işlemi anlatma ve resim çizdirme yöntemlerini uyguladıkları 

belirtilmiştir. Terapötik oyunun işlem sırasında çocukların ağrı skorunu azalttığı, çocuk- hemşire ileti-

şimini arttığı ve işlem sırasında çocukların işbirlikçi davranış gösterdikleri saptanmıştır. Sonuç: Litera-

türdeki çalışmalar incelendiğinde hemşirelerin terapötik oyunun amacını ve çeşitlerini bildikleri ve ço-

ğunlukla uyguladıkları saptanmış, hemşirelerin iş yükünün azaltılmasıyla yaygınlaştırılması önerilmek-

tedir. 

Anahtar Kelimeler: Terapötik oyun, Hemşire, Bilgi, Uygulama 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Çocuk gelişimi açısından ele alındığında oyun; çocuğun kendini ifade edebildiği, hiçbir dış baskı etki-

sinde kalmadan, hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi isteği ile deneyimleyerek öğrenmesini 

sağlayan fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan tüm etkinliklerdir (1,3,4). Oyun çocuğun en 

etkili öğrenme süreci olup; deney ve keşif yapmasını, güven duymasını, hayal gücünü kullanmasını, 

zorluklar ile baş etmesini sağlayan çocuğun yaşamının vazgeçilmez bir yapıtaşıdır (2,3,5). 

Hastaneye Yatmanın Çocuk Üzerinde Etkileri 

Çocuklar çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastalanabilirler ve tedavi sürecinde hastaneye yatabilirler. 

Hastalık ve hastaneye yatma her yaş grubu çocuk ve ailesi için stresli, endişeli ve olumsuz deneyimlerin 

yaşandığı bir süreçtir. Hastaneye yatan çocuk, alışık olduğu günlük faaliyetlerinden uzaklaşarak kendini 

güvende hissetmediği ve bilmediği bir ortamda bulunması nedeniyle korku ve endişe yaşayabilirler 

(1,2,6). Oyun ve okul öncesi dönemde soyut düşünme yeteneğinin gelişmemiş olması nedeniyle hasta-

neye yatmanın ve uygulanan girişimlerin kendilerine uygulanan bir ceza yöntemi olduğuna inanabilirler 

(4,5). Okul döneminde çocuğun arkadaşlarından uzak kalması, vücuduna uygulanacak işlemlerin zarar 

verme ve fonksiyon kaybına neden olacağı ile ilgili korkuları vardır (4,6).  
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Terapötik Oyun ve Çocuk Hemşireleri İçin Önemi 

‘’Tedavi edici oyun’’ veya ‘’terapötik oyun’’; çocuğun hastaneye yatma sürecinde hastalık ve hastaneye 

yatmanın neden olduğu travmayı azaltan, çocuğun tedavi sırasında yapılan işlemler ile ilgili duygularını 

ifade etmesini sağlayan, hastaneye uyum sürecini kolaylaştıran, olumlu baş etme yöntemleri geliştirme-

sini amaçlayan bir oyun tekniğidir (Koukourikos et al.i 2015). Terapötik oyun çeşitleri arasında; enerji 

harcanarak oynan oyunlar, dramatik oyun (steteskop, enjektör ile) ve yaratıcı oyunlar (resim çizdirme, 

cümle tamamlama, üç dilek testi) yer alır. Terapötik oyun;  

 Hastalık ve hastaneye yatmanın oluşturduğu travmayı azaltır. 

 Çocuğun tedavi ve işlemlere yönelik düşüncelerini ifade etmrsini sağlar, yanlış anlaşılmaları önler. 

 Çocuğa seçim hakkı tanıyarak otonomi duygusunu geliştirmesini sağlar (2,8,9).  

Terapötik oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini, korkularını, endişelerini ifade etmesi sağladığı için 

hemşirelik bakımının önemli bir parçasıdır (1,2). Çocuk hemşiresinin terapötik oyunu çocuğun hasta-

nede bulunduğu süre içerisinde normal rutinlerini devam ettirmek amacıyla yaş döneminde ve bilişsel 

gelişimine uygun bir şekilde kullanabilmesi oldukça önemlidir. (Conk, 2018. ve Maia et al., 2011). 

AMAÇ 

Oyun, çocuğun hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan duygu, düşünce ve endişelerini ifade ede-

bildiği vazgeçilmez bir araçtır. Çocuğun gelişimsel dönemine uygun terapötik oyunun çocuk klinikle-

rinde çalışan hemşireler için bakımın önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle çocuk hem-

şirelerinin tüm yaş dönemlerine uygun terapötik oyun ve çeşitlerine yönelik yeterli bilgi ve beceriye 

sahip olmasıi klinik uygulamalarında yer vermesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı çocuk hemşirelerinin 

terapötik oyuna ilişkin bilgi ve uygulamalarını yerli literatür çerçevesinde incelemektir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, ‘’Google Akademik’’, ‘’Science Direkt’’, ‘’Pubmed’’, ‘’Ulusal Tez Merkezi (YökTez)’’ 

veri tabanları aracılığıyla 2010-2020 yılları arasında yerli literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. 

Literatür taraması yapılırken ‘’terapötik oyun, çocuk hemşiresi, bilgi, uygulama, hastanede yatan ço-

cuk’’ anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Makaleler öncelikle başlık ve özet yönünden değerlendirildi. 

Veri tabanlarından ulaşılarak elde edilen tekrarlı çalışmalar belirlenerek çıkarıldı. Anahtar kelimeler 

kullanılarak yapılan araştırmada 487 adet makaleye ulaşıldı. Dahil edilme kriterlerine uygun olan 11 

makale belirlendi. Tam metnine ulaşılamayan 6 makale çıkarılarak çalışma kapsamına 5 makale dahil 

edildi. 

Çalışmaya dahil edilme kriterleri;  

 Türkiye’de yapılmış orijinal bir araştırma çalışması olması, 

 Araştırma örneklemini pediatri kliniklerinde çalışan çocuk hemşirelerinin oluşturması, 

 Çalışmaların tam metnine ulaşılması şeklindedir.  
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Çalışmaya Dahil Edilen Makaleler 

Aşağıdaki tabloda çalışmaya dahil edilen makalelerin; yazar ve yayın yılı, çalışma metodu, veri toplama 

aracı, örneklem büyüklüğü ve temel sonuçları gösterilmiştir (Ek.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGULAR 

Bu çalışma, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin terapötik oyun yöntemlerine ilişkin bilgi ve uygu-

lamalarını içeren son 10 yıl içinde yayımlanan 5 makaleyi içermektedir. Bu çalışmalardan üçü tanımla-

yıcı ve diğer ikisi ise kesitsel tipte tanımlayıcı çalışmalardır.  

Çalışmalar incelendikten sonra aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

 Çalışmaya dahil edilen makalelerden 793 hemşireden oluşan örneklem grubuna ulaşılmıştır.  

 Çalışmalar en az 74 hemşire ve en çok 268 hemşireden oluşan örneklem grubuna sahiptir.  

 Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin %85,6’sı kadın hemşirelerden oluşmaktadır. 

 Çalışmaların tümünde veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. 

 Çalışmalarda hemşirelerin %65,1’i terapötik oyun yöntemini uyguladıklarını belirtmişlerdir.  

 Çalışmalarda hemşirelerin terapötik oyunu hemşire- çocuk iletişimini sağlayan ve çocuğun duygu 

ve düşüncelerini ifade etmesini cesaretlendiren bir oyun yöntemi olarak nitelendirmişlerdir.  

Tekrarlanan çalış-

malar çıkarıldıktan 

sonra n= 116 

Tarama sonucunda tanımlanan çalışmalar 

Google Akademik (438) 

Yöktez (20) 

Pubmed (17) 

Science Direkt (12) 

Hastane dışı çalışmalar, 

çocuklar üzerinde yapılan 

çalışmalar ve tam met-

nine ulaşılamayan çalış-
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 Çocuk hemşireleri terapötik oyunun amacını; hastanede çocuklara yapılan işlemlerin açıklanması 

ve çocuğun işleme yönelik duygularını açıklamasını sağlayan bir araç olarak belirtmişlerdir.   

 Çocuk hemşirelerinin terapötik oyunu en çok aşırı anksiyete ve korku içinde olan çocuklarda, inva-

ziv girişimlerden önce ve iletişim sorunu olan çocuklarda kullandıkları saptanmıştır.  

 Çocuk hemşirelerinin en çok kullandıkları terapötik oyun yönteminin dramatik oyun türünden olan 

tıbbi cihazlar ve araçlar (steteskop, enjektör, serum seti, nazogastrik tüp) ile çocuklara işlemlerin 

anlatılmasını sağladıkları görülmüştür. Diğer bir yöntem olarak resim çizdirerek çocukların duygu 

ve düşüncülerini ifade etmesinde cesaretlendirildikleri saptanmıştır. 

 Çalışmalarda ağrılı işlemler öncesi çocuklara işlemin anlatılması ve işlem sırasında nefes egzersizi 

yaptırma, hayal kurdurma yöntemlerinin uygulanan girişimin sonucunda oluşan ağrı şiddetini de-

ğiştirdiği ve ağrı skorunda azalma sağladığı görülmüştür.  

 Çocuk hemşireleri terapötik oyunun hastanede yatan tüm çocuklara uygulanabileceği özellikle 3-6 

yaş grubunda etkili olabileceğini belirtmişlerdir.  

 Çocuk hemşireleri terapötik oyunun, hemşire-çocuk iletişimini arttırdığı ve işlem sırasında çocuk-

ların işbirlikçi davranış gösterdikleri şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

 Çocuk hemşireleri zamanın yetersiz olması ve hasta sayısının fazla olması nedeniyle terapötik oyun 

yöntemlerini yeterince uygulayamadıklarını bildirmişlerdir.  

SONUÇ 

Sağlığı koruma ve geliştirme uygulamalarındaki teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesine rağmen ço-

cuklar çeşitli sebeplerde hastalanmakta ve hastaneye yatmaları gerekmektedir. Hastalık ve hastaneye 

yatma çocuklar ve ebeveynleri için stresli ve endişeli bir süreçtir. Hastalık ve hastaneye yatma süreci 

çocukluk döneminde sık görülen ve strese sebep olan olumsuz bir deneyimdir. Çoğunlukla hastane or-

tamı, sağlık çalışanları ve hastanede yapılacak işlemler çocuklar için bilinmezlik korkusu oluşur. Bu 

nedenle sağlık çalışanlarını tehdit olarak algılayarak korkarlar. Terapötik oyun; çocuğun hastaneye yat-

manın neden olduğu travmayı azaltarak, uygulanacak işlemler ile ilgili korku ve endişelerini ifade et-

mesini kolaylaştıran bir oyun tekniğidir. Yapılan çalışmalar terapötik oyunun; çocuğun hastaneye uyum 

sürecini kolaylaştırdığı, duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağladığı, işlemler öncesi anksiyetesini 

azalttığını belirlenmiştir (2,3,4,10).  

Hastane sürecinde çocuğun oyun faaliyetlerini devam ettirerek günlük rutinlerinin uygulanması sağla-

nabilir. Çocukların iletişim aracı olan oyun, çocuk hemşireleri için bakımın oldukça önemli bir parçası-

dır. Çocuk hemşirelerinin terapötik oyun yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriye sahip olmaları, klinik 

uygulamalarında çocuk ile etkili iletişim kurmada terapötik oyuna yer vermeleri, primer bakım verdiği 

çocukların korku, endişe, anksiyete duygularını ifade etmesinde kullanmaları ve uygulanacak girişimler 

öncesi çocuğun bilgi sahibi olmasını sağlamaları ve ağrısını azaltmaları en önemli görevlerindendir 

(2,12,13).  

Çocuk hemşirelerinin terapötik oyuna ilişkin bilgi ve uygulamalarının araştırıldığı bu çalışmada oldukça 

sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre çocuk hemşireleri terapötik oyunu 
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amacına yönelik uygulamakta ve klinik ortamda çocuklar üzerinde uygulanması gerektiğini düşünmek-

tedir. Ülkemizin hastane koşulları göz önünde tutulduğunda artan iş yükü ve bakım verilen hasta sayı-

sının fazla olması nedeniyle çocuk hemşirelerinin terapötik oyun yöntemlerini yeterince uygulayama-

dıkları görülmüştür. Hemşire başına düşen hasta sayısının azaltılması ve hemşirelere verilecek eğitimler 

ile terapötik oyunun klinik ortamlarda yaygınlaştırılması önerilmektedir.  

 

Ek
.1
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EBEVEYNLERDE GÖRÜLEN AŞI KARŞITLIĞINDA SOSYAL MEDYANIN YERİ 

Feyza DEMİR1, Merve ÇAKAR1 

1Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce / Türkiye 

Öz: Aşılama; bireylerin sağlığını koruyan, ülkelerin hastalık yükünü azaltan başarılı ve etkin maliyetli 

bir halk sağlığı uygulamasıdır. Aşının hayatımıza girmesiyle dünyada bulaşıcı hastalıkların morbidite 

ve mortalite oranları büyük ölçüde azalmıştır. Dünyada her yıl milyonlarca çocuğun aşılanması ile or-

talama 2-3 milyon bireyin ölümü engellenmektedir. Çocukluk çağı aşı programları sayesinde, dünyada 

çiçek hastalığının eredike edilmesi, çocuk felci ve kızamık vakalarının birçok ülkede kontrol altına alın-

ması sağlanmıştır. Aşının güvenilirliğine ve başarısına yönelik pek çok kanıt olmasına rağmen, son yıl-

larda birçok ülkede ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaya karşı çıktığı veya reddettiği bildirilmekte-

dir. Literatüre göre ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmayı geciktirme, reddetme nedenleri arasında 

bilgi eksikliği, dini inançları ile bağdaşmaması, kurumlara karşı güvensizlik, aşıların yan etkileri, aşı ile 

ilgili olumsuz deneyimler, aşı sayısının artması gibi birçok faktör yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

2019 yılında aşı tereddüdünü en önemli küresel on sağlık tehdidinden biri olarak bildirmiştir. Aşı kar-

şıtlığı ebeveyn tarafından bireysel bir karar gibi görünse de tüm toplumun sağlığını tehdit eden bir du-

rumdur.  Toplum için önemli bir bilgi kaynağı haline gelen internet ve sosyal medya kullanımının son 

yıllarda artması ile aşı karşıtlığı, aşı tereddütleri daha fazla gündeme gelmektedir. Aşı karşıtı bireyler, 

aşılara ilişkin bilimsel kanıtı olmayan birçok bilgiyi kişisel blog, sosyal medya hesabı, çevrimiçi haber 

siteleri aracılığıyla birçok ebeveyn ile paylaşarak, ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarıyla ilgili kaygı ve 

endişelerini arttırmaktadır. Bu derlemenin amacı, çocukluk çağı aşılarına ilişkin ebeveynlerde oluşan 

aşı karşıtlığı düşüncesinde sosyal medyanın etkisine dikkat çekerek konunun önemine vurgu yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşı reddi, Aşı Karşıtlığı, Çocukluk Çağı Aşıları, Sosyal Medya 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Aşılama; bireylerin sağlığını koruyan, ülkelerin hastalık yükünü azaltan başarılı ve etkin maliyetli bir 

halk sağlığı uygulamasıdır. (WHO, 2019a). Aşının hayatımıza girmesiyle dünyada bulaşıcı hastalıkların 

morbidite ve mortalite oranları büyük ölçüde azalmıştır. (Azap, 2018; Dubé ve ark., 2013). Aşı, yalnızca 

uygulandığı kişiyi korumaz, hastalık etkeninin bireyler arasında bulaşını engelleyerek toplumun da sağ-

lığını korumaktadır (Azap, 2018; Dubé ve ark., 2015).  Çocukluk çağı aşı programları sayesinde dün-

yada çiçek hastalığının eredike edilmesi, çocuk felci ve kızamık vakalarının birçok ülkede kontrol altına 

alınmıştır (WHO, 2019). Aşının üstün başarısını kanıtlayan birçok sonuç olmasına rağmen günümüzde 

halen bireyler aşı ile önlenebilir hastalıklardan tam olarak korunamamaktadır (WHO, 2019). Özellikle 

ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarına ilişkin aşı karşıtlığının aşı uygulanmaya başladığı yıllardan itibaren 

her toplumda görülmektedir. Günümüzde iletişim araçlarının kullanımının artması ve yaygınlaşması ile 

birçok ülkede aşı karşıtı ebeveyn sayısı artmakta ve sosyal medya aracılığıyla birbirlerini desteklemek-

tedir (Dubé ve ark., 2015). 

AMAÇ  

Bu derlemenin amacı, çocukluk çağı aşılarına ilişkin ebeveynlerde oluşan aşı karşıtlığı düşüncesinde 

sosyal medyanın etkisine dikkat çekerek, konunun önemine vurgu yapmaktır. 

KAPSAM 
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Dünyada her yıl milyonlarca çocuğun aşılanması ile ortalama 2-3 milyon bireyin ölümü engellenmek-

tedir (WHO, 2020a). Birçok ülkede yürütülen aşılama programları ile dünyada sağlık hizmetlerine eri-

şimin kolaylaştırılması, sağlık ile ilgili eşitsizliklerin azaltılması sağlanarak ülkelerin sağlık ve refah 

düzeyleri artmaktadır (WHO, 2019a).   Aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların azaltılması, elimine 

edilmesi için toplumların büyük çoğunluğunun aşılanması gerekmektedir (Dubé, Vivion ve MacDonald, 

2015). Dünya Sağlık Örgütü’nün 1974 yılından beri üye ülkelerinde yürüttüğü “Genişletilmiş Bağışık-

lama Programı” sayesinde doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak aşılanması ve hastalıklara karşı 

bağışıklık kazanmaları sağlanmaktadır (WHO, 1973). Türkiye’de de 1980’li yıllarda difteri, boğmaca, 

tetanos, verem, çocuk felci ve kızamık aşıları ile aşılama programı etkin bir şekilde başlatılmıştır. Ülke-

mizin güncel Ulusal çocukluk dönemi aşılama takviminde bulunan difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk 

felci, hepatit A, hepatit B, H. influenzae tip-b, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve 

pnömokok aşıları ile 13 hastalığa karşı rutin aşı uygulaması ücretsiz olarak yapılmaktadır (Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü Aşı Portalı, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerika Birleşik Devletleri Has-

talık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 2019'da dünya genelinde 869.770'e kızamık vaka-

sının olduğu bildirildi. Rapora göre vaka sayısının 1996’dan beri bildirilen en yüksek sayıya ulaştığı 

belirtilmektedir (Patel ve ark., 2020). Bildirilen kızamık vakalarının en fazla arttığı bölgeler Afrika, 

Avrupa ve Doğu Akdeniz’dir (WHO,2019c). Ülkemizde de 2018’de görülen kızamık vakası 716 iken; 

2019’da vaka sayısı 2905’e yükselerek ciddi bir artış göstermiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatis-

tikleri Yıllığı, 2019).  

Bireylerin aşılanmama nedenleri toplumlar ve ülkeler arasında önemli ölçüde farklılıklar göstermekte-

dir. Düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşayan ebeveynlerin çocukları çoğunlukla kaliteli sağlık hizme-

tine veya aşı hizmetine erişememe, savaşlar, göçler nedeniyle aşılanmayı kaçırırken; gelir düzeyi yüksek 

olan ülkelerde yaşayan ebeveynlerin çocukları aşılara karşı oluşan güvensizlik, aşıların etkinliğine inan-

mama, aşı sayısının fazla olması, aşıların yan etkileri gibi bilimsel dayanağı olmayan nedenlerle aşıla-

namamaktadır (Glanz ve ark., 2020; Hoffman ve ark., 2019; WHO, 2019c).  

Ebeveynlerin çocuklarının aşılanmasında tereddüde düşmeleri ve aşılatmama kararı almaları sonucunda 

aşılanma oranlarının düşecek ve aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların yayılımı da kolaylaşacaktır. Bu 

nedenle aşı karşıtlığı ebeveyn tarafından bireysel bir karar gibi görünse de tüm toplumun sağlığını tehdit 

eden bir sorundur (Hoffman ve ark., 2019). Lane ve arkadaşları, DSÖ üyesi 194 ülkenin verilerine göre, 

2014 ve 2016 yıllarını kapsayan üç yıllık süreçte, en sık görülen aşı tereddüdü nedenleri arasında yer 

alan, aşı güvenliği ve yan etkilerine ilişkin endişelerin %22‘den %23‘e, ailelerin aşı uygulamasının öne-

mine ilişkin bilgi eksikliğinin %10‘dan %15‘e, din, kültür, cinsiyet ve diğer sosyo-demografik özellik-

lere bağlı tereddütlerin %9‘dan %12‘ye yükseldiğini ortaya koydu (Lane ve ark 2018). Dünya Sağlık 

Örgütü 2019’da yayınladığı raporda ülkelerin %90’ınında aşı tereddüdünün görüldüğünü ve aşı tered-

düdünü küresel en önemli on sağlık tehdidinden biri olarak bildirmektedir (WHO, 2019b).  

Ebeveynlerin çocuklarının aşılanmasına ilişkin endişeleri aşının ilk bulunduğu yıllardan itibaren var ol-

masına rağmen günümüzde özellikle internet ve sosyal medya kullanımı ile aşı karşıtlığı daha fazla 

gündeme geldiği bilinen bir gerçektir (Dubé ve ark., 2015; Hoffman ve ark., 2019). İnternette bir konu 

hakkında bilgiye ulaşmak oldukça kolay ve hızlıdır. Ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmayı gecik-

tirme, reddetme nedenleri arasında en fazla belirtilen nedenler; aşı güvenliğine ilişkin endişeler, aşıların 

yan etkileri, aşılamanın yararına ilişkin bilgi eksikliği, dini inançları ile bağdaşmaması, kurumlara karşı 
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güvensizlik, aşı ile ilgili olumsuz deneyimlerdir. (Dubé ve ark., 2015; Lane ve ark., 2018). Özellikle 

2000’li yıllardan itibaren toplum için önemli bir bilgi kaynağı haline gelen internet ve sosyal medya, 

interaktif işlevleriyle sağlık ile ilgili bilgilerin büyük kitlelere hızla ulaşmasını sağlamaktadır (Xu, Ellis 

& Umphrey, 2019). Literatürde, bireylerin aşı karşıtı bilgiler içeren bir web sitesinde 5 ile 10 dakika 

kadar gezinmesiyle aşılara ilişkin olumsuz düşüncelerinin arttığı bildirilmektedir (Hoffman ve ark., 

2019).  Wachob ve Body’nin çalışmasında ebeveynlerin aşılara ilişkin bilgi kaynağı olarak %48’inin 

internet ve TV programlarına, %14’ünün sosyal medya uygulamalarını gördüklerini tespit etmiştir 

(Wachob ve Body 2019). 

Çapanoğlu, çalışmasında ebeveynlerin çocuklarını aşı yaptırmaya karar verirken bilgi edinme yolların-

dan en fazla internet siteleri ve sosyal medya gruplarını kullandıklarını bildirmektedir (Çapanoğlu, 

2018). Türkay ve arkadaşlarının ülkemizde yaptıkları çalışmada bireylere aşılama ile ilgili olumlu veya 

olumsuz bilgilerin nereden elde edildiğine yönelik olan soruya; bireylerin %49,3’ü televizyon, %44,2’si 

internet, %41,0’i hekim yanıtını vermiş; aşı karşıtı olduğunu söyleyen bireylerin tamamı medyadaki aşı 

karşıtı haberler/politik söylemler aşı uygulamaları konusundaki düşüncelerini etkilediğini belirtmekte-

dir (Türkay, Ay ve Aktekin, 2017).  

Aşı karşıtı bireylerin herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmayan düşüncelerini birçok blog, sosyal 

medya hesabı, çevrimiçi haber siteleri aracılığıyla geniş kitlelere yayma fırsatı sunmuştur (Dubé ve ark., 

2015). Arama motorları ve sağlık web siteleri önemli bilgi kaynakları olmaya devam etse de sağlık 

bilgisi arama ve paylaşmadaki en son eğilim sosyal medyanın kullanımıdır (Wang ve Sun, 2020). Sosyal 

medyanın, öz bakım ve sağlıkla ilgili konularda bilgi arama ve karar vermeyi desteklemek için büyük 

potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir (Wang ve Sun, 2020). Bireyler sosyal medya hesaplarından 

(Facebook, Twitter, Youtube veya Wikipedia vb.) geçmişteki aşı deneyimlerini anlatarak, aşıların içe-

rikleri ve yan etkileri hakkında paylaşımlarda bulunarak birçok bireyin aşı ile ilgili düşüncelerine yön 

vermektedir (Dubé ve ark.,2013). Aşı karşıtı bireyler paylaşımlarını yaparken genellikle yanlış bilgiler 

vermekte ve toplumda risk algısı oluşturmaktadır (Hoffman ve ark., 2019). ABD’de dünyaca bilinen bir 

sosyal medya platformunda HPV aşılarına ilişkin yapılan bir incelemede; platformda HPV aşılarına iliş-

kin herkese açık 3378 içerik bulunmakta, bu içeriklerin %42,2’sinin direkt olarak aşı karşıtı ifadeler 

içermekte ve HPV aşı karşıtı postların, HPV ile ilgili paylaşılan diğer içeriklerden daha fazla beğenildiği 

saptanmıştır (Kearney ve ark., 2019). Bir başka sosyal medya platformunda, aşı karşıtı bireylerin her-

hangi bir bilimsel geçerliliği bulunmayan çeşitli görsel materyalleri kullanarak ebeveynler üzerinde duy-

gusallaştırılmış bir bilgi bağlamı oluşturup çocuklarını aşılama konusunda endişelerini arttırmıştır (Ma 

ve Stahl, 2017). Rusya’da yapılan bir araştırmada, 2014-2017 yılları arasında sosyal medya platformu 

üzerinden kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen içerikler yayan kişiler tarafından aşılar ile %93’ü aşı kar-

şıtlığı barından yüzbinlerce içerik oluşturularak bireylerin aşılara karşı olan güvenini güvenini riske ata-

bileceğini bildirilmektedir (Broniatowski ve ark., 2018). 2017 yılında Youtube’da aşılarla ilgili videoları 

inceleyen bir araştımada; incelenen 87 videonun %65,5’inin aşı karşıtı içerik barındırdığı bildirilmekte 

olup videolardaki aşı karşıtlığına ilişkin belirtilen nedenler, %47,1’inin aşıların otizme neden olduğu, 

%42,5’inin açıklanamayan/ anlaşılmayan riskler, %40,2 aşılara karşı yan etkilerin belirti veya semp-

tomlar ve %36,8 aşılarda timerosol veya cıva adjuvanları kullanımıdır (Basch ve ark., 2017). Ülkemizde 

aşı tereddüdü yaşayan ve aşıyı reddetmiş olan farklı illerde yaşayan 83 ebeveyn ile yapılan çalışmada, 

katılımcıların aileden birisi hastalandığında 73 ebeveynin geleneksel yöntemler kullanarak evde doğal 
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ürünler tüketerek tedavi etmeye çalıştıklarını, geçirmeye çalıştıklarını bildirdi. Katılımcıların aşıyı red-

detme nedenleri; 78’i aşıların vücudun kimyasını bozduğunu, 66’sı çocuğunun aşı ile bağışıklık kazan-

ması yerine hastalıkla bağışıklık kazanması, 54’ü aşı yerine doğal/bitkisel ilaçları tercih, 50’si aşıların 

herhangi bir faydası olduğunu düşünmeme, 34’ü inancının gerekliliği sebebiyle aşıları reddettiğini be-

lirtmiştir. Ayrıca 24 ebeveynin internet ve sosyal medyadan edindikleri bilgiler nedeniyle aşılamayı 

reddettiğini bildirmiştir (Yiğit ve ark., 2020). Sümengen ve arkadaşları (2020) tarafından, aşı tereddütü 

yaşayan 22 ebeveyn ile yapılan nitel çalışmada, çalışmamaya katılanların 13'ünün (%59) çocuklarına 

aşı yapmadığı belirlendi. Ebeveynlerin çoğunun Instagram gibi sosyal medya gruplarından aşı ile ilgili 

bilgi aldıklarını belirtti. Bir kişi akademik makaleleri araştırdığını bildirdi (Sümengen ve ark., 2020). 

Sosyal medya, dünyanın pek çok yerinden aşı karşıtlarının kolayca bir araya gelebildiği, toplumdan 

dışlanma korkusu duymadan, fikirlerini özgürce savunabilecekleri ortamlar oluşturmaktadır. Bu nedenle 

aşı karşıtlığı küresel bir problem haline dönüşmüştür. 

SONUÇ 

Ebeveynlerin çocukluk aşılarına ilişkin güvensizlik, aşıların etkinliğine inanmama, aşı sayısının fazla 

olması, aşıların yan etkileri gibi bilimsel dayanağı olmayan nedenlerle karşı çıkmaktadır. Günümüzde 

aşıya ilişkin endişelerin yaygınlaşmasında sosyal medya kullanımının oldukça etkili olduğu görülmek-

tedir. Çocukluk çağı aşı uygulamalarının devamlılığını sağlamak ve aşı karşıtlığını azaltmak için sosyal 

medya platformlarının denetlenmeli, aşılarla ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış bilgilerin toplumun sos-

yokültürel özelliklerine uygun şekilde sosyal medya uygulamalarında yayınlanması sağlanmalıdır. Sağ-

lık çalışanları tarafından sosyal medya kullanımı arttırılarak bu platformlarda aşılara ilişkin kanıt temelli 

paylaşımların yapılması önerilebilir.  
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2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 

AŞININ YERİ VE ÖNEMİ 

Merve ÇAKAR1, Feyza DEMİR1 

1Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce / Türkiye 

Öz: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, küresel boyutta tüm ülkelerin 2030 yılına kadar ulaşması plan-

lanan 17 hedeften oluşmaktadır. Bu hedefler genel olarak; yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması, sağ-

lıklı bireylerin yetiştirilmesi, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, eri-

şilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsiz-

liklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, 

sudaki yaşamın ve karasal yaşamın korunması, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için ortak-

lıklar gibi her ülkeyi kapsayan toplumsal konulardan oluşmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ 

ne ulaşmada, toplum sağlığının belirleyicilerinden olan anne, bebek ve çocuk sağlığına öncelik vermek 

oldukça önemlidir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ nden olan Hedef 3 (Herkes İçin Her Yaşta Sağ-

lıklı Bir Yaşam Sağlamak ve Esenliği Desteklemek), anne ve ölümlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır. 

Dolayısıyla anne, bebek ve çocuk sağlığının korunmasına yönelik bir uygulama olan aşılamanın, küresel 

sağlık ve kalkınma hedeflerine ulaşmada da ülkelere oldukça katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ülke-

mizde aşılama ile ilgili gerçekleştirilen politikalar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ nin anne, yeni-

doğan ve çocuk ölümleri için belirlenen hedefin altında olsa da henüz sıfırlanma düzeyinde değildir. 

Ayrıca ulusal literatürde 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda aşının her bir hedefe olan 

katkısını ve önemini açıklayan makale veya rehberlere rastlanmamıştır. Bu nedenle derlemede, aşılama-

nın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ne ulaşmadaki katkısı ve önemi üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşılama, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

GİRİŞ  

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Hedefleri 

Küresel boyutta meydana gelen ekonomik ve teknolojik büyümelerin çevre faktörünü göz ardı etmeden 

gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, 1980’li yıllardan itibaren 

üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir (Şahinöz, 2019: 77-101). Sürdürülebilir kalkınma 

kavramının 1987 yılında ilk kez tanımlandığı Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir kalkınma; “Gelecek 

kuşakların gereksinimlerini karşılama olanaklarını ellerinden almadan, şimdiki kuşağın gereksinimleri-

nin karşılanabildiği gelişme sürecidir.” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda, sürdürülebilir kalkınma 

yaklaşımının, sadece çevreyi korumayı değil aynı zamanda doğal kaynakların gelecek nesillere aktarıl-

masını da içerdiği vurgulanmıştır (UN, 1987: 1-300). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramından hareketle, Dünya genelinde Sürdürülebilir Kalkınma için bir çer-

çeve oluşturmak amacıyla, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünyamızı Dö-

nüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi" adlı bir plan oluşturulmuştur. Bu plan,  ülke-

lerin 2030 yılına kadar ulaşması beklenen 17 hedef ve 169 amacı içermektedir (UN, 2015: 1-34). Bu 

hedefler genel olarak; yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi, nitelikli 

eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır 

iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir 
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ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşamın ve karasal yaşamın korun-

ması, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için ortaklıklar gibi her ülkeyi kapsayan toplumsal 

konulardan oluşmaktadır (UN, 2015: 1-34; T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2017: 15-252).  

Belirlenen 17 hedef doğrultusunda; küresel boyutta tüm toplumları fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak en 

üst düzeyde iyilik haline ulaştıran ve kaliteli sağlık hizmetine eşit ve kolayca erişim olanağı sunan bir 

dünya oluşturmak, benimsenen vizyonlar arasındadır (UN, 2015: 1-34). Dolayısıyla 2030 Kalkınma 

Hedefleri 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen sayısal ve niteliksel amaçlardan oluşan, tüm ülkeler 

için politika ve uygulamaları yönlendirecek holistik bir rehberdir (Bayazıt ve Önsal, 2017: 4). 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ne ulaşmada, toplumsal sağlığın ve gelişimin belirleyicilerinden 

olan anne, bebek ve çocuk sağlığına öncelik vermek oldukça önemlidir (Kuruvilla et al., 2014:533-544). 

Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ nden biri olan Hedef 3 (Herkes İçin Her Yaşta Sağlıklı Bir 

Yaşam Sağlamak ve Esenliği Desteklemek), her yaştaki bireyi kapsamı içerisine almakta ve içeriğinde 

anne, yenidoğan ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin azaltılmasını da amaçlamaktadır (Derin, 2018: 557-

568).  

Anne, bebek ve çocuk sağlığı, toplumlarda gelişimin tüm aşamalarında önemli olduğundan, sürdürüle-

bilir kalkınma için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla anne ve çocuk sağlığına odaklanılarak çeşitli 

müdahaleler planlanması ve bu planların uygulanması gerekmektedir (Kuruvilla et al., 2014: 533-544). 

Anne, bebek ve çocuk sağlığını korumaya yönelik uygulamalardan birisi de aşıdır. Dolayısıyla aşılama-

nın, küresel sağlık ve kalkınma hedeflerine ulaşmada da ülkelere oldukça katkı sağlayacağı düşünül-

mektedir (Patel et al., 2019: 581-600).  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Aşı 

Aşı, diğer sağlık hizmetlerine göre daha fazla insana daha kolay bir şekilde ulaşmakta ve bu nedenle de 

birinci basamak sağlık hizmetlerinin hayati bir bileşeni olarak görülmektedir (WHO, 2019b: 1-29). Ay-

rıca, aşı bireylere, topluluklara, ülkelere ve dünyaya oldukça fayda sağlayan ve sağlıklı nesiller yetişti-

rilmesi için yapılan bir yatırım olarak ifade edilmektedir (WHO, 2019a: 1-29). Fakat dünyanın her ye-

rindeki anne, bebek ve çocuk bu sağlık hizmetinden eşit şekilde faydalanamamaktadır. Dolayısıyla dün-

yadaki tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olmasını amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğ-

rultusunda harekete geçilmesi gereken birincil alanlardan biri de aşılamadır (UN, 2015: 1-34). 

Aşılama, sadece Hedef 3’ teki amaçların gerçekleştirilmesinde değil, dolaylı ya da direkt olarak Sürdü-

rülebilir Kalkınma Hedefleri’ nin 14’ ünde de katkı sağlamaktadır. Bu hedefler; yoksulluğun ve açlığın 

sonlandırılması, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve 

sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve 

altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, iklim eylemi, barış, adalet ve 

güçlü kurumlar ve hedefler için ortaklıklardır (WHO, 2019b:1-29; Gavi, 2019: 1-2). 

Hedef 1) Yoksulluğa son: Aşılama programları sayesinde gelecek nesillerde meydana gelebilecek sa-

katlıkların ya da ölümlerin önüne geçilmektedir. Böylelikle aşı, azalan tedavi masraflarında ve üretken-

liğin arttırılmasında etkin rol oynamaktadır. 
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Hedef 2) Açlığa son: Aşılama ve beslenme birbiriyle ilişkili iki unsurdur. Aşılama direkt olarak açlığı 

sona erdirmese de açlık nedeniyle enfeksiyonlara yatkın hale gelen bireylerin özellikle de çocukların 

enfeksiyonlara bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetme olasılığını azaltmaktadır. 

Hedef 3) Sağlıklı bireyler: Aşılama programları sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde en uygun maliyetli 

ve kolay ulaşılabilir uygulamadır. 

Hedef 4) Nitelikli eğitim: Aşılama, özellikle çocuklarda uzun vadeli bilişsel gelişimi desteklediği için 

toplumsal başarıyı arttırmakta ve nitelikli eğitimi desteklemektedir. Ayrıca sağlıklı çocuklar yetiştiril-

mesinde etkili bir uygulama olan aşı, çocukların okula devamlılığını da arttırmaktadır. 

Hedef 5) Toplumsal cinsiyet eşitliği: Aşılama, cinsiyete bağlı olarak meydana gelen engellerin kaldı-

rılması, kadınların toplumsal yaşama tam katılımı ve sağlık hizmetlerine erişim için eşit fırsatların sağ-

lanmasına destek olarak cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmaktadır. 

Hedef 6) Temiz su ve sıhhi koşullar: Aşılama, temiz su ve sanitasyon koşullarının tam sağlandığı 

bölgelerde, özellikle düşük gelirli ülkelerde çocuk ölümlerinin başlıca sebebi olan ishalin önüne geç-

mektedir. 

Hedef 7) Erişilebilir ve temiz enerji: Aşılama lojistiği, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dayalı daha temiz ve sürdürülebilir tekniklerin kullanımını giderek daha fazla içermektedir. 

Hedef 8) İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: Aşılama sayesinde daha sağlıklı ve üretken bir top-

lum oluşması desteklenerek, iş gücü arttırılmaktadır. 

Hedef 9) Sanayi, yenilikçilik ve alt yapı: Aşı üretimi, düşük ve orta gelirli ülkelerde ulusal endüstriyel 

altyapıya katkıda bulunmaktadır. 

Hedef 10) Eşitsizliklerin azaltılması: Aşılama, en marjinal grupları, özellikle yoksul veya uzak kırsal 

ortamlarda ve çatışma bölgelerinde yaşayanları etkileyen hastalıkları önleyen kolay ulaşılabilir ve uy-

gulanabilir bir korunma yöntemidir. 

Hedef 11) Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları: Aşılama kentsel halk sağlığını korumakta ve has-

talık geçişini kesintiye uğratarak sağlıklı ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar sağlamaktadır. 

Hedef 13) İklim eylemi: Aşılama, insanların sarıhumma, sıtma, menenjit ve kolera gibi iklim değişik-

liğiyle bağlantılı hastalık salgınlarına karşı direnç kazanmasında ve riskin azaltılmasında kritik öneme 

sahiptir. 

Hedef 16) Barış, adalet ve güçlü kurumlar: Etkili, güvenli ve insan merkezli hizmet veren sağlık 

sistemleri sosyal kurumların bel kemiğidir ve aşılama, nüfusun sistemle düzenli temas noktasıdır. 

Hedef 17) Hedefler için ortaklıklar: Bağışıklama programları, ortaklıkları ve çok sektörlü yaklaşımları 

genişleterek sivil toplum, topluluklar ve özel sektörün ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmasını 

sağlamaktadır. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

115 

Tablo 1. Aşılamanın katkı sağladığı ve ilişkili olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

 

Aşılama, sakatlık ve ölüme 

bağlı kayıpları önleyerek te-

davi maliyetlerini düşürmekte 

ve uzun vadeli üretkenliği art-

tırarak yoksulluğun ortadan 

kaldırılmasında kilit rol oyna-

maktadır. 

 

Aşılama, ekonomiye katkıda 

bulunan sağlıklı ve üretken 

bir işgücünü teşvik etmekte-

dir. 

 

Aşılama ve beslenme birbi-

riyle ilişkili iki unsurdur. Ye-

tersiz beslenen bireylerin, 

özellikle çocukların, ishal, kı-

zamık ve zatürre gibi bulaşıcı 

hastalıklardan ölme olasılığı 

daha yüksektir. 

 

Aşı üretimi, düşük ve orta ge-

lirli ülkelerde ulusal endüstri-

yel altyapıya katkıda bulun-

maktadır. 

 

Aşılama, hayat kurtarmanın 

ve sağlığı ve refahı teşvik et-

menin en uygun maliyetli yol-

larından biridir. 

  
 

Aşılama, en marjinal grupları, 

özellikle yoksul veya uzak 

kırsal ortamlarda ve çatışma 

bölgelerinde yaşayanları etki-

leyen hastalıkları önlemekte-

dir. 

 

Aşılama, uzun vadeli bilişsel 

gelişimi desteklediği için ba-

şarıyı arttırır. Aşılanan çocuk-

lar, aşılanmamış çocuklara 

göre daha uzun okul eğitimi 

alma ve bilişsel testlerde daha 

yüksek puan alma eğiliminde-

dir. 

 

Aşılama kentsel halk sağlı-

ğını korumakta ve hastalık 

geçişini kesintiye uğratarak 

sürdürülebilir şehirler ve top-

luluklar sağlamaktadır. 

 

Aşılamada cinsiyetle ilgili en-

gellerin kaldırılması, kadınla-

rın tam katılımına ve sağlık 

hizmetlerine erişim için eşit 

fırsatların sağlanması da cin-

siyet eşitliğine katkıda bulun-

maktadır. 

 

Aşılama, insanların sarı-

humma, sıtma, menenjit ve 

kolera gibi iklim değişikli-

ğiyle bağlantılı hastalık sal-

gınlarına karşı direnç kazan-

masında ve riskin azaltılma-

sında kritik öneme sahiptir. 
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Aşılama temiz su, sanitasyon 

ve hijyen faktörleri tamamla-

dığında, düşük gelirli ülke-

lerde çocuk ölümlerinin önde 

gelen nedeni olan ishalli has-

talıkları önlemektedir. 

 

Etkili, güvenli, insan mer-

kezli sağlık sistemleri sosyal 

kurumların bel kemiğidir ve 

aşılama, nüfusun sistemle dü-

zenli temas noktasıdır. 

 

Aşılama lojistiği, güneş ve di-

ğer yenilenebilir enerji kay-

naklarına dayalı daha temiz 

ve sürdürülebilir tekniklerin 

kullanımını giderek daha 

fazla içermektedir. 

 

Bağışıklama programları, or-

taklıkları ve çok sektörlü yak-

laşımları genişleterek sivil 

toplum, topluluklar ve özel 

sektörün ortak hedefler doğ-

rultusunda birlikte çalışma-

sını sağlamaktadır. 

(Gavi, 2019: 1-2) 

SONUÇ 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada aşılama hedeflerin çoğunu etkileyen ve destekleyen bir 

uygulamadır. Ülkemizde, aşılama ile ilgili gerçekleştirilen politikalar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-

leri’ nin anne, yenidoğan ve çocuk ölümleri için belirlenen hedefin altında olsa da henüz sıfırlanma 

düzeyinde değildir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2017: 15-252). Ayrıca ulusal literatürde 2030 sürdürüle-

bilir kalkınma hedefleri doğrultusunda aşının her bir hedefe olan katkısını ve önemini açıklayan makale 

veya rehberlere rastlanmamıştır. Dolayısıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ne ulaşmada aşının 

önemini vurgulayan rehberlerin oluşturulması, göçmenleri de kapsayan bir aşılama programının ve ta-

kibinin yapılması, aşı karşıtı aktiviteleri önleyebilmek için aşının küresel sağlık için önemini belirten 

eğitimlerin yapılması önerilmektedir. 
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AKUT İNFANTIL HEMORAJIK ÖDEM:  OLGU SUNUMU 

Tülin ÇATAKLI 

Lokman Hekim Akay Hastanesi, Çocuk Kliniği Ankara / Türkiye 

 Öz: Akut infantil hemorajik ödem (AİHÖ)nedeni tam olarak bilinmeyen ancak  çeşitli antijenik uya-

ranlara yanıt olarak  gelişen  immün aracılıklı  lökositoklastik vaskülittir . Genelde süt çocukluğu has-

talığıdır,  4-6  ayda daha sık görülür. Genellikle   bir enfeksiyonu takiben ortaya çıkar.  Sıklıkla  yüz, 

kulak kepçesi, kol ve bacakta palpabl purpurik, birleşme eğilimi gösteren   döküntüler görülür.  Lezyon-

lar ağrılı ve ödemli olabilirken Genellikle sistemik tutulum görülmez. Hastaliğin prognozu iyidir. Spe-

sifik bir tedavisi yoktur.  Bu yazıda, üst solunum yolu enfeksiyonu  gelişen akut infantil hemorajik ödem 

olgusu sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akut İnfantil Hemorajik Ödem, Lökositoklastik Vaskülit, Süt Çocuğu 

GİRİŞ 

Akut infantil hemorajik ödem (AİHÖ)  nedeni tam olarak bilinmeyen; çeşitli antijenik uyaranlara yanıt 

olarak  gelişen  immün aracılıklı  lökositoklastik vaskülit olduğu düşünülmektedir(1). Genelde süt ço-

cukluğu hastalığıdır.  Klinik olarak ateş, büyük purpurik deri lezyonları ve ödem triadı ile karakterizedir. 

Döküntüler yüz, kalça, kulak ve ekstremitelerde simetrik yerleşimlidir. İlk kez Snow tarafından “el ve 

ayaklarda purpura, ürtiker ve anjionörotik ödem” olarak tanımlanmıştır(2). Klinik bulguları ve histopa-

tolojisindeki benzerlikler nedeniyle Henoch-Schönlein sendromunun (HSP)’nin bir varyantı  olarak dü-

şünülmesine karşın organ tutulumunun olmaması, cilt biyopsilerinde damar duvarında immunoglobulin 

A (IgA) birikiminin nadiren görülmesi nedeniyle ayrı bir hastalık olarak düşünülmektedir(3). AİHÖ 

gürültülü başlangıçlı olup iyi seyirli, spontan iyileşme  gösterenderiye sınırlı klinik bir tablodur(4). Ayı-

rıcı tanısında HenochSchönlein purpurası (HSP), purpura fulminans, septisemi ve meningokoksemi gibi 

purpurik döküntülü hastalıklar düşünülmelidir. 

OLGU 

On altı aylık erkek hasta, yüzünde, kulak arkasında kollarında kollarında morluk ve şişlik yakınması  

çocuk polikliniğimize getirildi. Başvurusundan yaklaşık beş gün önce burun tıkanıklığı ,hafif ateş ya-

kınması olduğu  ekzojen ilaç  ve gıda alımı olmadığı öğrenildi.  Fizik muayenesinde genel durumu iyi, 

vücut ısısı (aksiler): 37,4°C, kalp atım hızı: 112/dk, solunum sayısı: 28/ dk ve kan basıncı: 90/60 mmHg 

olarak ölçüldü. Vücut ağırlığı: 10 kg (25-50. p), boy: 8 cm (50–75. p), baş çevresi: 47 cm (50–75. p) idi. 

Orofarenks hiperemikti. Yüzde, kulak arkasında, bacaklarda ve kollarda sınırları belirgin, deriden kaba-

rık, 2x3 ile 4x5 cm arasında değişen pupurik döküntüleri, el ve ayak dorsalinde ödem vardı. Diğer sistem 

muayeneleri normaldi. Laboratuvar incelemelerinde; lökosit sayısı 10.400/mm3, hemoglobin 11.7 gr/dl, 

trombosit sayısı 343000/mm3   periferik kan yaymasında ;%66 lenfosit %34 nötrofil, %4 eozinofil, %4 

monosit saptandı, trombositler kümeli, eritrositler;  normokrom normositer özellikte idi. Eritrosit sedi-

mentasyon hızı (ESR)16 mm/saat, C-reaktif protein (CRP); 0.8 mg/L (0-8)  aPTT: 27.4sn (26.5-40)  PT: 

12,0sn(11.5-15.5), PTZ(INR): 1,14, saptandı. Biokimya Kan elektrolitleri, karaciğer enzimleri ve böb-

rek fonksiyon testleri normaldi. Tam idrar incelemesinde stikle proteinüri saptanmazken, mikroskobi-

sinde eritrosit ya da lökosit yoktu. Kan biyokimyası, serum immünoglobülinler ve kompleman 3 ve 4 

düzeyleri normaldi. Gaytada gizli kan negatif idi. Kan, idrar ve boğaz kültürlerinde üreme olmadı. Has-

tamızaın yaşı, öyküsünde ateş, fizik muayenede; genel durum iyiliği, döküntülerin karakteri, laboratuvar 
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bulgularının normal olması  ile akut infantil hemorajik ödem tanısı konuldu. Birgün gözlemde tutulan 

hastaya semptomatik olarak antihistaminik(hidroksizin) verildi. Ayaktan yakın izlem ile eve gönderilen 

olgumuzun onuncu günde döküntüleri iz bırakarak solmuştu. 

TARTIŞMA 

Akut infantil hemorajik ödem nedeni tam olarak bilinmeyen ancak  çeşitli antijenik uyaranlara yanıt 

olarak  gelişen  immün aracılıklı  lökositoklastik vaskülit olduğu düşünülmektedir(1). Genelde süt ço-

cukluğu hastalığıdır. Hastalığın sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Olguların çoğundan geçirilmiş üst 

solunum yolu enfeksiyonu sorumlu olmakla beraber; pnömoni, otitis media, üriner enfeksiyonu ve tü-

berküloz ile birlikte olabilmektedir. laçlar(penisilin, sefalosporin, trimetoprim-sulfometaksazol, parase-

tamol, tiyazidler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar), immunizasyon  AİHÖ tablosuna yol açabilmekte-

dir(4-5). Olgumuzda  herhangi bir ilaç kullanımı veya aşılama öyküsü yoktu. Bununla birlikte üst solu-

num yolu   enfeksiyonunu öyküsü ve bulgusu vardı.Bu nedenle döküntülerin enfeksiyöz kaynaklı olduğu 

düşünüldü. 

Akut infantil hemorajik ödem ateş, büyük purpurik deri lezyonları ve ödem triadı ile karakterizedir. 

Döküntüler yüz, kalça, kulak ve ekstremitelerde simetrik yerleşimlidir. Hastalık genellikle iyi  seyirli , 

deriye sınırlı bir tablodur Döküntüler genellikle ani başlangıçlı , simetrik olup sıklıkla  yüz, kulak kep-

çesi, kol ve bacak yerleşimlidir. Döküntülerin sınıları belirgin, madalyon veya hedef tahtası şeklinde 

anüler, çapları 1–5 cm arasında değişen palpabl purpurik, ekimotik plaklar şeklindedir. Lezyonlar ge-

nellikle birleşme eğilimi gösterir. Hastalıkta gövde genellikle korunur döküntü görülmez(6,7)11). Ol-

gumuzda döküntülerin karakteri, yerleşim yeri, döküntülerin birleşmeye eğilimli olması  ve ödem olması 

ile klınik bulgular ile AİHÖ tanısını destekliyordu. Akut infantil hemorajik ödem, klinik bulguları ve 

histopatolojisindeki benzerlikler nedeniyle (HSP)’nin bir varyantı  olarak düşünülmüş ancak  günü-

müzde organ tutulumunun olmaması, cilt biyopsilerinde damar duvarında immunoglobulin A (IgA) bi-

rikiminin sık görülmemesi ile ayrı bir hastalık olarak düşünülmektedir(1). Geniş ekimotik purpurik dö-

küntülerinden  hastamızın yaşı, tutulumunun olmaması, HSP’da olduğu gibi  cilt biyopsilerinde damar 

duvarında immunoglobulin A (IgA) birikiminin sık olmaması nedeni nedeniyle ayrı bir hastalık olarak 

düşünülmektedir(8). 

 Ayırıcı tanıda HSP, meningokoksemi, septisemi, purpura fulminans, ürtiker, Kawasaki hastalığı, trav-

maya bağlı purpura, Sweet sendromu, eritema multiforme düşünülmelidir(9). Klinik pratikte sık görülen 

bir  lökositoklastik vaskülit olan HSP ile ayırıcı tanısının yapılmasında bir takım klınik ve laboratuvar 

ayırımlar vardır; AiHÖ daha sıklıkla 4–24 ay arasında, HSP ;3–6 yaş arasında görülmektedir. HSP’de 

döküntüler daha çok bacaklarda ve gluteal bölgede yerleşimli iken; AİHÖ’de özellikle yüz, kulak kep-

çesi ve ekstremite distalindedir, birleşmeye eğilimlidir(8-11). Olgumuzda da özellikle her iki yanakta, 

kulak kepçesinde ve ayaklarda birleşme eğiliminde olan madalyon tarzında purpurik döküntüler mev-

cuttu. Böbrek tutulumu ve gastrointestinal tutulumu yoktu. 

Henoch-Schönlein purpurasında cilt ve diğer etkilenen organ biyopsilerinde damar duvarında polimor-

fonükleer lökosit (PML) hücre infiltrasyonu; arteriyol ve kapillerde IgA, C3 ve immün kompleks biri-

kimi görülürken Akut infantil hemorajik ödemde   daha az yoğunlukta  perivasküler immünglobulin A 

birikimi saptanmaktadır. AİHÖ’de hastalık süresi(12 gün)  HSP’ye göre(30 gün) daha kısadır. AİHÖ'de 

;HSP'de olduğu gibi relaps görülmez(9-14). 
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Akut infantil hemorajik ödemin özgün bir tedavisi yoktur. Sistemik steroid ve antihistaminiklerin kul-

lanımı tartışmalıdır(4-6). Olgumuzda steroid kullanılmadı. Literatürde antihistaminik kullanımına bağlı 

iyileşen olgularda bildirilmektedir. Biz de, hastamıza oral  yoldan antihistaminik (hidriksizin) verdik. 

 SONUÇ 

Akut infantil hemorajik ödem AİHÖ, özellikle süt çocukluğu döneminde görülen iyi seyirli,kendiliğin-

den düzelme gösteren hastalıktır. Süt çocukluğunda  purpura ayırıcı tanısı yapılırken akılda  tutulmalıdır. 
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A GIANT NABOTHIAN CYST MIMICKING AN ADNEXAL MASS 
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Abstract: Giant nabothian cysts are extremely rare and may be misdiagnosed as other uterine tumors, 

adnexal masses or malignancies. A 43-year-old multiparous woman was admitted to our department 

with recurrent lower abdominal pain, urinary frequency, and a history of seconder amenorrhea for 3 

months. She had not experienced systemic disease or major surgery, except cervical cyst aspiration and 

ablation three times in 2 years. Speculum examination revealed a bulge-like lesion and erosion on the 

anterior aspect of the cervix. Transvaginal ultrasonography revealed a 10×7 cm cystic mass between the 

uterus and bladder extending from the adnexa to the abdominal cavity. PAP smear revaled no malig-

nancy or intraepithelial lesion. A 104x102x67-mm cystic mass with thick wall and septations extending 

from the cervix was observed in abdominal tomography. After initial assessment, diagnostic vaginal 

approach was planned. Cyst was totally excised and a Foley catheter balloon filled with 50 mL saline 

was inserted into the cavity remained after excision. Saline in the catheter decreased day by day and on 

postoperative day 4, the catheter was removed and the patient was discharged without any complicati-

ons. Pathological evaluation showed that the retention cyst wall was lined by ciliated columnar epithe-

lium without atypia and demonstrate tall, basally situated nuclei with apical mucin production, which 

verified the diagnosis of nabothian cyst. No evidence of dysplasia or malignancy was observed. At 6-

month and first year follow-up, pelvic examination and magnetic resonance imaging revealed a normal 

cervix, without any evidence of recurrent nabothian cysts. 

Keywords: Adnexal Mass, Nabothian Cyst, Pelvic Mass 

INTRODUCTION 

Nabothian cysts, measuring less than 4 cm, also called mucinous retention or epithelial cysts, are a 

common non-neoplastic finding in women of reproductive age.  Conversely, giant nabothian cysts are 

extremely rare and may be misdiagnosed as other uterine tumors, adnexal masses or malignancies ( İnce 

O, 2016:125-7, Wu PY, 2012: 169-72). Here we report a giant (104x102x67-mm) nabothian cyst pre-

senting as adnexal mass that caused hematometra and frequent urination. Additionaly, an alternative 

surgical procedure was described to prevent intervention-related complications.  

CASE REPORT 

A 43-year-old multiparous woman was admitted to our department with recurrent lower abdominal pain, 

frequency, and a history of seconder amenorrhea for 3 months. She had not experienced systemic disease 

or major surgery, except cervical cyst aspiration and ablation three times in 2 years. General examination 

was unremarkable. Speculum examination revealed a bulge-like lesion and erosion on the anterior aspect 

of the cervix. Transvaginal ultrasonography revealed a 10x7-cm cystic mass between the uterus and 

bladder extending from the adnexa to the abdominal cavity. Pap smear revaled no malignancy or intra-

epithelial lesion. Blood tests including hemogram, serum biochemical parameters and hormones (beta 
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human chorionic gonadotropine, follicular stimulation hormone, estradiol, prolactine, thyroid stimula-

tion hormone) were in normal range and excluded pregnancy and menopause. To exclude malignancy 

and ascertain the proximity of the cyst to the bladder and other pelvic structures, computed tomography 

was performed. A 104x102x67-mm cystic mass with thick wall and septations extending from the cervix 

was observed and 15x9 mm fluid were detected in endometrial cavity (Figure 1). Due to recurrence 

despite complete drainage three times in two years and suspicion of malignancy, complete resection of 

cyst was targeted and thus surgical operation via vaginal approach was planned. The mass was accessed 

via the vagina and a karman cannula was placed in the cervical canal to determine the anatomic nature 

of the cyst and prevent damage to uterine output. After the anterior wall of the cervix was horizontally 

incised, 210-mL musinosis material was drained and the wall of the cystic mass was observed. Another 

cannula was inserted to locate the cyst cavity and measure the cyst wall depth. Distance between the 

peak point of the cyst wall and incision was 10 cm. Following total excision, there was a wide gap 

(nearly 50 cm2) on the anterior aspect of the cervix that extended to the abdominal cavity between the 

bladder and uterine corpus., the edges of the incision were sutured to form a continuous surface from 

the exterior surface to the interior surface of the cervical wall (Figure 2). Using this suturing method, 

the site remained open and drained via de-novo fistula. A Foley catheter balloon filled with 50 mL saline 

was inserted into the gap (Figure 2) to finish the procedure. Saline in the catheter decreased by 10 mL 

on postoperative day 1 and by 15 mL/day in the following two days to prevent potential gaps and he-

matoma. On postoperative day 4, the catheter was removed and the patient was discharged without any 

complications. Pathological evaluation showed that the retention cyst wall was lined by ciliated colum-

nar epithelium without atypia and demonstrate tall, basally situated nuclei with apical mucin production, 

which verified the diagnosis of nabothian cyst (Figure 3). No evidence of dysplasia or malignancy was 

observed. At 6-month and first year follow-up, pelvic examination and magnetic resonanance imaging 

revealed a normal cervix, without any evidence of recurrent nabothian cysts.  

DISCUSSION & CONCLUSION 

Nabothion cysts may occur when the inflammatory process blocks an endocervical gland orifice (Wu 

PY, 2012: 169-72). There is no need for treatment intervention unless the nabothian cyst is symptomatic 

or large enough to suspect malignancy (Casey PM, 2011:147-51). If the diagnosis is uncertain, or with 

deep or large symptomatic cysts as in this case, excision may be required to evaluate the histopathology 

(Vural F, 2015:6-7). Adenoma malignum or other glandular malignant cervical lesions can mimic na-

bothian cysts, thus it is important to confirm diagnosis via histopathological examination (Mikami Y, 

1999:504-11).  

Chronic pelvic pain and a full feeling in the vagina are well-known symptoms; however, patients with 

complicated symptoms caused by a giant nabothian cyst are extremely rare (İnce O, 2016:125-7, Temur 

I, 2011:76-9, Nigam A, 2012: 192526). Our patient was presented with urinary frequency and a history 

of seconder amenorrhea for 3 months. We determined that menstrual bleeding and urine output was 

blocked by the cyst pressing on the uterus and bladder. The operation decision was taken because the 

cyst was not completely lost despite repeated drainage three times in last two years. 

Gartner’s duct cysts can exist in the same general paracervical region with nabothian cysts. More com-

monly than nabothian cysts, gartners duct cysts can dissect upward, lateral to the cervix and uterus, and 

are so labeled: Female Adnexal Tumor of probable Wolffian Origin (FATWO). Such cysts appear to be 
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adnexal in location on pelvic ultrasound but may not be directly visible on laparoscopy. Both tumors 

can be associated with ciliated histology but the nabothian cyst also demonstrates tall, basally situated 

nuclei with apical mucin production (Figure 4). 

There is limited data in literature, concerning the surgical procedure for large nabothian cysts and pro-

tection of patients from complications. Hematoma and secondary infection are the potential early comp-

lications due to the tissue gaps caused by large or deep excisional procedures. We performed de-novo 

fistulisation of the surgical area via a Foley catheter to prevent hematoma and secondary infection. The 

volume of catheter balloon can be decreased step-by-step depending on patient recovery. This alterna-

tive procedure may be used to manage any cervical cystic masses including  nabothian cysts, and could 

be modified for other areas.  

Repetitive intervention, postoperative hematoma, or secondary infection can decrease quality of life and 

increase recurrence rates, complications and costs in management of cervical cysts. It is difficult to 

design a randomized controlled study owing to a limited number of large, symptomatic cases requiring 

surgery. However, this alternative procedure can be considered in the management of cases with large, 

multiple, deeply localized, or malignancy suspected cervical masses and can be adapted for any excisi-

onal intervention causing tissue gaps and related complications. 
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Figure 1. A computed tomography scan image of pelvic cystic mass 
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# : the tissue gap in which a foley catheter balloon placed,  C:  karman cannula in cervical canal 

Figure 2. Suturing  method of cervical wall after excisional procedure 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

127 

 

Figure 3. Tall, basally situated nuclei with apical Periodic Acid-Schiff /Alcian Blue dyed mucin 

production, x400 
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MAKROMASTİLİ KADINLARIN AĞRI ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ VE 

VÜCUT FARKINDALIĞI ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Nihal PEKPAK1, Filiz EYÜBOĞLU2 

1-2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada büyük göğüsün kadınlarda ağrı, üst ekstremite fonksiyonelliği ve vücut far-

kındalığı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 18-50 yaş arasındaki 44 sağlıklı 

ve gönüllü kadın katılımcı değerlendirildi. Kadınların fiziksel ve demografik özellikleri kaydedildikten 

sonra sütyen cup ölçülerine göre iki gruba ayrıldı. Makromastili olan grup; Sütyen cup ölçüsü D, DD ve 

F olan kadınlardan oluştu. Makromastili olmayan grupta ise sütyen cup ölçüsü A,B,C olan kadınlardan 

oluştu. Çalışmada sütyen cup ölçüsü D, DD ve F olan 22 kadın, cup ölçüsü A,B ve C olan 22 toplamda 

44 kadın değerlendirildi. Ağrı McGill Ağrı Ölçeği Kısa Formu ile üst ekstremite kuvveti ve fonksiyo-

nelliği Kaldırma Testi, Sağlık Topu Fırlatma ve Statik Plank testleriyle, üst ekstremite esnekliği Sırt Ka-

şıma Testi ile dinamik uzanma Fonksiyonel Uzanma Testiyle, emosyonel durum Beck Depresyon Öl-

çeğiyle, vücut farkındalık durumu Vücut Farkındalık Anketi (VFA) ile ve yaşam kalitesi Nottingham 

Sağlık profili testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29,61±8,56 

yıl, vücut kitle indeksleri ortalama 25,91±5,69 kg/m². Göğüs çevresi ortalamaları 95,82 cm idi. Vücut 

farkındalığı anket ile Beck depresyon ölçeği puanlarında makromastili olan grubun puanları anlamlı 

derecede yüksek bulundu. Back Scratch testinde makromasti grubunun puanları anlamlı derecede daha 

yüksek bulundu. Sonuç: Bu çalışmada makromastili kadınların vücut farkındalığının makromastili ol-

mayan kadınlara göre daha fazla olduğu, emosyonel durumlarının daha kötü ve daha fazla depresif semp-

tomların görüldüğünü göstermektedir. Makromastili kadınların sırt ağrı şiddetinin yüksek, enerji düzey-

leri ise makromastili olmayan kadınlara göre daha az olduğu kol fonksiyonelliğini olumsuz etkilediği 

kadınların ağırlık kaldırmada, bir yere uzanmada gibi aktivitelerde makromastili olmayan kadınlara göre 

daha fazla sıkıntı yaşadıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Makromasti, Ağrı, Sağlık Topu, Vücut Farkındalığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Makromasti, memelerin tek ya da iki taraflı olarak vücuda göre orantısız olarak büyümesidir. Normal 

meme hacmi boy ve kiloya bağlı olarak değişse de 275-375 cm³ arasındadır. Makromastiler; hafif(500-

700 cm³), orta (700-1000 cm³) ve ileri (1000 cm³’ten fazla ) olmak üzere başlıca üç tiptir(1). Boyun 

çukuru ve meme başı arası mesafesi 28.5 cm’yi açtığı olgularda gerçek makromasti (>1000cc) bulunma 

olasılığı %80 olarak saptanmıştır.(2,3) Daha önceki çalışmalarda makromastili kadınların ağrı, duruş 

bozukluğu, spor gibi aktivitelerde göğüslerinden kaynaklı zorlular yaşadıkları bildirilmiştir. Ayrıca bü-

yük meme giysi seçimi konusunda zorluklar yaratırken kadının kendinin beğenmemesi de sosyal ve 

psikolojik problemlere neden olur. Bu hastalar dış görünümlerinden rahatsız olurlar ve çeşitli somati-

zasyon bozukluklarından, özgüven kayıplarına ve hatta beden imge algısında bozukluğa varan çeşitli 

psikolojik sorunlar yaşayabilecekleri tespit edilmiştir(4). Literatürde meme boyutunun üst ekstremite 

fonksiyonelliği ve vücut farkındalığı üzerine etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalış-

manın amacı makromastili kadınlarda ağrı, üst ekstremite fonksiyonelliği ve vücut farkındalığının ince-

lenmesidir. 
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AMAÇ 

Bu çalışmada büyük göğüsün kadınlarda ağrı, üst ekstremite fonksiyonelliği ve vücut farkındalığı üze-

rine etkisinin incelenmesi amaçlandı. 

KAPSAM 

Çalışmamıza 18-50 yaş arasında İstanbul ilinde bulunan gönüllü 44 sağlıklı kadın katıldı. Hamile ve 

emziren kadınlar veya menapoza girmiş, önceden herhangi bir göğüs operasyonu geçiren, omurga, bel, 

bölgesinde herhangi bir cerrahi operasyon geçiren, osteoartiküler veya kas-iskelet sistemi hastalıkları 

olan kadınlar çalışmaya dahil edilmedi. 

YÖNTEM 

Çalışmamız için Üsküdar Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulundan gerekli izin ve 

onay alındı(Onay no:61351342/2020-303). Çalışmaya 18-50 yaş arasındaki 44 sağlıklı ve gönüllü kadın 

katılımcı değerlendirildi. Kadınların fiziksel ve demografik özellikleri kaydedildikten sonra sütyen cup 

ölçülerine göre iki gruba ayrıldı. Makromastili olan grup; Sütyen cup ölçüsü D, DD ve F olan kadınlardan 

oluştu. Makromastili olmayan grupta ise sütyen cup ölçüsü A,B,C olan kadınlardan oluştu. Çalışmada 

sütyen cup ölçüsü D, DD ve F olan 22 kadın, cup ölçüsü A,B ve C olan 22 toplamda 44 kadın değerlen-

dirildi. İlk önce bireylerden ad- soyad, cinsiyet, yaş, boy, kilo, sütyen cup ölçüsü ile ilgili demografik 

bilgi formu doldurulması istendi. Çalışma öncesinde, katılımcılara çalışmayla ilgili tüm prosedür, yapı-

lacak uygulamalar ve değerlendirme yöntemleri anlatıldıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul ederse 

bilgilendirilmiş onam formu imzalatıldı. Demografik Bilgi Formunda yaş, kilo, boy,hamilelik ve em-

zirme durumu herhangi bir kas iskelet problemi, vücut kitle indeksi ve sütyen cup ölçüsü gibi bilgiler 

istendi. 

Antropometrik ölçümde mezura ile bireyin sternal notch(boyun çukuru) ve meme başı arası mesafe  öl-

çümü  yapılır.  Göğüs  kafesi   ölçümü   ve   göğüs   çevresi   ölçümü   yapıldı.   Ağrı değerlendirmesi 

için McGill Ağrı Ölçeği Kısa Formu (Short Form McGill Pain Questionnaire SFMPQ) kullanıldı. Form; 

ağrının duyusal özelliği, şiddeti ve etkisi hakkında bilgi vermektedir Birinci Bölüm: Bu bölümde 15 

tanımlayıcı kelime grubu yer almaktadır. Bunlardan 11’i ağrının duyusal, 4’ü ise algısal boyutunu değer-

lendirir. Bu tanımlayıcı kelimeler 0 ile 3 arasındaki bir yoğunluk ölçeği üzerinde derecelendirilmiştir (0= 

yok, 1= Hafif, 2=Orta, 3= Fazla)(5). 

Üst Ekstremite Kas Kuvvet Ölçümü için Omuz Fleksiyonu kas kuvvetine bakıldı Avuç aşağı bakacak 

şekilde kol 90º fleksiyona kaldırılır ve direnç verilir. Direnç almıyorsa 3, alınan dirence göre de 4 veya 5 

değeri verilir. Yan yatış pozisyonunda dirsek hafif fleksiyonda iken kola 90ºlik fleksiyon hareketi yaptı-

rılır. Hareket terapist tarafından yardım ile açığa çıkıyorsa 2 değeri verilir. Yan yatış pozisyonunda dir-

sek hafif fleksiyonda iken kola 90ºlik fleksiyon hareketi yaptırılır. Hareket ortaya çıkmıyorsa, M. Del-

toideus’un anterior lifleri palpe edilerek, kontraksiyon hissediliyorsa 1, Hiçbir şey hissedilmiyorsa; 0 de-

ğeri verildi(12). Omuz Abdüktör kas kuvvet ölçümü ise; Avuç aşağı bakacak şekilde kol yana doğru 

90ºye kadar açılır ve direnç uygulanır. Direnç almıyorsa 3, alınan dirence göre de 4 veya 5 değeri verilir. 

Yer çekimi elimine edilerek sırtüstü yatış pozisyonunda 2 değerine bakılır Sırtüstü pozisyonda scapula 

akromion üzerinde tespit edilerek kol yana 90º‘lik abdüksiyon yapılırsa 2 değeri verilir. Hareket açığa 

çıkmazsa M. Deltoideus’un orta lifleri palpe edilerek kontraksiyona bakılır. 1 veya 0 değerini alır.(6) 
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Üst ekstremite fonksiyonelliği içinse Kaldırma Testi (Arm Curl Test): Üst ekstremite kuvvetinin belir-

lemek amacıyla yapılan bu testte; Birey 30 sn. süresince dambılı tam kaldırış sayısı bireyin skorunu 

oluşturur.(7). 

Sağlık Topu Fırlatma testinde bireyin üst ekstremite de üretilen gücü ölçmek için amaçlanmıştır. 1 kg’lık 

topu ellerine alarak baş arkasından ileriye doğru fırlatması istenir. Bireyin oturduğu noktadan itibaren 

topun yere ilk düştüğü yer arasındaki mesafe metre cinsinden kaydedilir(8). 

Durarak Sağlık Topunu Çift Elle Öne Atma Testi (Taç Atışı): Test, omuz-göğüs kasları çevresi ve fleksör 

kaslarının çabuk kuvvetini ölçer. ayaklar aynı hizada olarak kolları geriye götürmek sureti ile topu öne 

doğru, çift elle atarlar. 

Durarak Sağlık Topunu Tek Elle (Sağ ve Sol) İtme Kuvveti: Araştırmaya katılan kişi, sağlık topunu 

maksimal güç ile, tek eli ile iter. Durduğu yerle, topu attığı mesafe ölçülür(15). 

Oturarak Sağlık Topunu Göğüsten Atma Testi: Araştırmaya katılan kişi otururken topu göğüs hizasın-

dan atması istenir(9) 

Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT): Bireyin fonksiyonel olarak hem dengesini hem de dinamik uzanma 

miktarını ölçmek için uygulanır. (10). Statik dengenin değerlendirildiği bu testte kişi yalınayak olarak 

ayakta rahat bir duruştayken sağ kolunu yaklaşık 90 derece kaldırması ve elini öne doğru uzatması istenir 

sonra adım atmadan dengesini kaybetmeden uzanabildiği kadar uzağa uzanması istenir. (11). Her du-

rumdaki 3. metakarpalın durumu arasındaki mesafe fonksiyonel uzanmayı gösterir. 

Sırt Kaşıma Testi (Back Scratch Test): Üst ekstremite esnekliğini, özellikle omuz esnekliğini belirlemek 

amacıyla yapılan bu test; birey ayakta duruş pozisyonunda iken bir kolunu dışa rotasyon yaptırarak om-

zunun üzerinden, avuç içi sırtına bakacak ve el parmakları ekstansiyonda sırtından en alt noktaya ulaş-

maya çalışır, diğer koluna iç rotasyon yaptırılarak avuç içi karşıya bakacak şekilde, el parmakları eks-

tensiyonda iken sırtında en üst noktaya ulaşması istenir. Parmak uçlarını mümkün olabildiğince birbirine 

yaklaştırması istenir. Ardından her iki elin orta parmakları arasındaki mesafe ölçülür. Ölçüm sırasında 

katılımcının bağımsız bir şekilde parmak uçlarını birbirine yaklaştırması istenilecektir. Eğer orta par-

maklar birbirine değmiyorsa aradaki mesafe santimetre cinsinden (-) olarak, orta parmaklar uç uca de-

ğiyorsa değer sıfır (0) ve şayet orta parmak diğerinin üzerini geçiyorsa orta parmağın geçtiği mesafe 

kadar değer cm cinsinden (+) olarak kaydedilir(7). 

Statik Plank Testi: Vücut yere doğru yüzükoyun şekilde, dirsek ve ayaklar üzerinde, topuklar ve başla 

düz bir çizgi oluşturularak dengenin korunmasıdır. Kadınların dengede kaldıkları süre saniye cinsinden 

kaydedilir(12). 

Nottingham Sağlık Profili: Bu ölçek, kişinin algıladığı kendi sağlık durumunu, fiziksel, emosyonel ve 

sosyal açılardan ölçmeyi amaçlayan genel bir yaşam kalitesi ölçeğidir. 6 alt bölümden oluşur ve 38 soru 

içerir. Her bir bölüme 0-100 arası puanlama yapılır. 0 en iyi sağlık durumunu, 100 en kötü sağlık duru-

munu gösterir. (13) 

Beck Depresyon Ölçeği: Emosyonel durumu değerlendirmek için kullanılan 21 sorudan oluşan 0-3 ara-

sında derecelendirilmekte ve yüksek puan depresif semptomların arttığını ifade eder(14). 
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Vücut Farkındalık Anketi: Vücut kompozisyonunun normal ya da normal olmayan duyarlılık düzeyini 

belirlemeyi amaçlayan toplam 18 ifadeden oluşan bir sorgulamadır. Yüksek puan vücut duyarlılığının 

daha iyi olduğunu göstermektedir(15,16). 

BULGULAR 

Yapılan çalışmada, 44 kadın katılımcı sütyen cup ölçülerine göre iki gruba ayrıldı. Sütyen cup ölçüsü 

D,E,F olan Makromastili olan grubu oluşturdu diğer grup ve makromastili olmayan grup ise sütyen cup 

ölçüsü A,B,C olan kadınlardan oluştu. 

Ağrı: Toplanan verilerin analizi sonucunda Mc Gill ağrı ölçeği puanları ile 2 grubun arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır(p<0,05). Makromasti grubunun puanları anlamlı derecede 

daha yüksektir. Makromastili kadınların kesici,batıcı zonklayan şekilde sırt bölgelerinde yaygın ağrı 

yaşadıkları belirtilmiştir. 

Tablo 1. Ağrı puanları karşılaştırması 

 

Üst Ekstremite Fonksiyonelliği: Üst ekstremite kas kuvveti, omuz esnekliği,uzanma, dinamik kuvveti 

ölçmek için yapılan testler sonucunda Plank puanları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır(p>0,05). Esneklik hakkında bilgi edinmemizi sağlayan Back Scratch test so-

nuç puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır(p<0,05). Mak-

romasti grubunun puanları anlamlı derecede daha yüksektir. 

Fonksiyonel uzanma puanları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmakta-

dır(p<0,05). Normal grubunun puanları anlamlı derecede daha yüksektir. 

Üst ekstremite de üretilen gücü ve omuz-göğüs kasları çevresi ve fleksör kaslarının çabuk kuvvetini 

ölçen sağlık topu fırlatma testinin; sağlık topunu durarak çift elle öne atma, durarak tek elle itme, otu-

rarak sağlık topunu göğüsten atma puanları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır(p<0,05). Normal grubun puanları anlamlı derecede yüksektir. Normal grubun üst ekst-

remitede üretilen gücün daha fala olduğunu göstermektedir. 

Omuz addüktör ve omuz fleksiyon kas kuvveti puanları ile 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır(p>0,05). Üst ekstremite fonksiyonelliğinin Makromasti grubu ve Makromas-

tili olmayan normal grup ile karşılaştırılmasına ait veriler Tablo 2,3 ve 4’te yer almaktadır. 
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Tablo 2. Üst ekstremite fonksiyonelliğinin makromasti grubu ve makromastili olmayan normal 

grup ile karşılaştırılması 

 

Tablo 3. Sağlık topu fırlatma test sonuçları karşılaştırması 

 

Tablo 4. Üst ekstremite kas kuvveti 

 

Yaşam Kalitesi: Nottingham Sağlık Profili testinde makromastili kadınların puanları daha yüksek bu-

lundu (p<0,05). Nsp alt kategori değerlendirmelerinden ağrı ve enerji bölüm puanlarından makromastili 

kadınların puanları diğer gruba oranla daha yüksek bulundu. Sosyal izolasyon uyku fiziksel aktivite alt 

puanlarında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı(p>0,05). Makromastili kadınların çalıştığı işte, 

cinsel hayatlarında, yemek, temizlik hobi gibi aktiviteler yapmakta göğüsleri yüzünden sorun yaşadıkları 

görülmüştür. Nottingham sağlık profili test verileri tablo 5’te verilmiştir 
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Tablo 5. Nottingham sağlık profili test sonuçlarına ilişkin sonuçlar 

 

Vücut Farkındalığı: Makromastili kadınların vücut sürecindeki değişiklikler, uyku-uyanıklık döngüsü, 

hastalığın başlangıcında tahmin, vücut tepkileri tahmininde daha iyi oldukları ve vücut farkındalıkları-

nın yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Tablo 6 da gösterilmiştir. 

Emosyonel Durum: Çalışmamızda Beck depresyon ölçeği puanları 2 grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulundu(p<0,05). Makromasti grubunun puanları anlamlı derecede daha yüksektir. 

Makromastili kadınların diğer gruba göre daha depresif oldukları şiddetli düzeyde depresif belirtilere 

sahip oldukları gözlendi. 
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Tablo 6. Vücut farkındalığı ve beck depresyon puan karşılaştırması 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada kadınlarda görülen makromastinin; vücut farkındalığını, yaşam kalitesini, emosyonel du-

rumu üst ekstremite esnekliğini ve kol kuvvetini etkilediğini göstermiştir. Vücut farkındalığının makro-

mastili kadınlarda daha fazla olduğu ve makromastili kadınların emosyonel durumlarının daha kötü ol-

duğunu ve bununla beraber daha fazla depresif semptomların görüldüğünü göstermektedir. Makromas-

tili kadınların sırt ağrılarının şiddetinin yüksek, enerji düzeyleri ise makromastili olmayan kadınlara 

göre daha az olduğu aynı zamanda kol fonksiyonelliğini etkilediği kadınların ağırlık kaldırmada, bir 

yere uzanma gibi aktivitelerde makromastili olmayan kadınlara göre daha fazla sıkıntı yaşadıklarını 

göstermektedir. Makromastili olan kadınlarda terapiye psikolojik destek yanında bel ve karın kasları 

güçlendirme esneklik hareketleri gibi modüllerle desteklenmelidir. Sırt ağrı nedenlerini daha bütüncül 

düşünülmesi gerekir. Bu alanda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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HİPEREMESİS GRAVİDARUMLU GEBELERDE MATERNAL BEDEN  KÜTLE İNDEKSİ 

VE  MATERNAL VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIŞI TAKİBİNİN FETAL AĞIRLIK İLE İLİŞKİSİ 

Nilüfer AKGÜN1, Aydın KÖŞÜŞ2 

1 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye 

2 Özel Muayenehane, Ankara / Türkiye 

Öz: Hiperemesis gravidarumlu (HG) gebelerde pregestasyonel dönem ve gebelik trimesterlerine göre 

beden kütle indeksi (BKİ) ile gebelikte kazanılan maternal vücut ağırlığının  yenidoğan vücut ağırlığı 

ile ilişkisini saptamaktır. Çalışmamızda hastanemize HG tanısı ile başvurup hospitalize edilen 60 hasta 

retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, gebelik haftası, parite, gebelik öncesi, her üç trimester ve 

doğum öncesi BKİ değerleri ile maternal vücut ağırlığı ve bebek kiloları kaydedildi. Yapılan korelasyon 

analizinde pregestasyonel dönemdeki maternal kilo ile bebek kilosu arasında anlamlı pozitif yönde hafif 

düzeyde korelasyon saptandı (Rho=0.404, p=0.018). Ancak yenidoğan doğum ağırlığını tahmin etmede 

gebelikte trimesterlere göre ağırlık artışının etkili olmadıkları tesbit edildi (p>0.05). Her üç trimesterde 

ölçülen BKİ değerlerinden sadece gebelik başlangıcındaki BKİ’nin bebek kilosunu tahmin etmede etkili 

olabileceği görüldü (p=0.033). Ayrıca gebelik öncesi ve her üç trimesterdeki BKİ değerleri ile yenido-

ğan ağırlığı arasında anlamlı korelasyon tesbit edilmedi (p>0.05). HG’ li hastalarda başlangıç maternal 

kilo ile yenidoğan ağırlığı arasında minimal ilişki varken,  gebelik süresince maternal ağırlık artışı ve 

BKİ değerlerinin  yenidoğan ağırlığına etkisi olmadığı görüldü. Ancak bu bulguların daha büyük popu-

lasyonları içeren çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hiperemezis Gravidarium, BKİ, Yenidoğan Ağırlığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

HG, inatçı bulantı kusma, dehidratasyon, elektrolit imbalansı, ketonüri ve gebelik öncesi vücut ağırlığı-

nın %5’inden fazla kilo kaybı ile karakterize bir hastalıktır1.Görülme insidansı yaklaşık %0,8 ile % 3,2 

arasındadır2. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır3. 

Artan β-hCG ve steroidler, hipertiroidizm, üst gastrointestinal sistem dismotilitesi, immun sistem dis-

fonksiyonu, beslenme bozuklukları, çoğul gebelik, trofoblastik hastalıklar, önceki gebeliklerde HG öy-

küsü, nulliparite, Helicobacter pylori infeksiyonu etiyolojik faktörler arasındadır3. 

Gebelikteki maternal vücut ağırlığı artışı yenidoğan ağırlığının başlıca belirleyicisidir4. Yapılan çalış-

malarda, gebelik öncesi düşük BKİ ve normalden az vücut ağırlığı artışının düşük doğum ağırlığına ve 

bununla ilgili komplikasyonlara yol açabileceği gösterilmiştir5. HG’lu olgularda gebelik süresince ma-

ternal ağırlık artışı 7 kg’dan daha az olan gebeliklerde düşük doğum ağırlıklı yenidoğan riskinde 3 kat 

artış saptanmışken gebeliği süresince maternal ağırlık artışı  7 kg’dan daha fazla olan gebelerde ise böyle 

bir risk artışı saptanmamıştır 6. 

Hasta ve yakınlarının en önemli problemlerinden biri; yoğun bulantı kusmaya bağlı gelişen beslene-

meme ve buna bağlı olarak yetersiz maternal ağırlık artışının yenidoğan beslenmesi üzerine etkisidir.  

AMAÇ  

 Bu çalışmada amacımız HG hastalarda gebelik öncesi  ve trimesterlere göre BKİ düzeyleri ile maternal 

vücut ağırlığının  yenidoğan vücut ağırlığı ile ilişkisini incelemektir. 
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KAPSAM  

Üniversitemiz Kadın Hastalıkları Doğum Bölümüne başvuran 60 HG hastası retrospektif olarak çalış-

maya alındı.  HG ile  komplike gebelik tanısı, 3 günden daha uzun süren bulantı kusma, dehidratasyon, 

ketonüri, vücut ağırlığının  %5’inden fazla kilo kaybı olarak belirlendi. Üniversite etik kurul onayı 

alındı. Çalışmaya tekiz olup, 37 ve üzeri gestasyonel haftalarda doğum yapan gebeler dahil edildi. 6-14 

haftalık arasındaki hipertansiyon, diyabet,  kalp kapak hastalığı, hipo/hipertiroidi, enfeksiyoz veya inf-

lamatuar hastalık veya herhangi başka sistemik ek hastalığı olan gebeler, ikiz gebelik, gastrointestinal 

sistem hastalığı olan gebeler çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların yaş, gebelik haftası, parite, gebelik 

öncesi ve her üç trimesterdeki  BKİ değerleri, maternal vücut ağırlığı ve bebek kiloları kaydedildi.   

YÖNTEM  

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) kullanıldı. Verilerin nor-

mal dağılıma uygunluğu grafiksel olarak ve Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Sürekli verilerin gösteri-

minde normal dağılım gösteren verilerde mean±SD, normal dağılmayanlarda median (minimum-maxi-

mum) kullanıldı. Bebek kilosu ile korelasyonu olan parametrelerin tesbiti için Spearman korelasyon 

testi uygulandı. Bebek kilosunu tahmininde etkili olabilecek parametrelerin tesbiti için lineer regresyon 

analizi yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

BULGULAR 

Ortalama yaş 29.2±3.8, median gravida 2(1-6), parite 1(0-4), gebelik haftası 8.4(6-12), bebek kilo 

3435(1350-4000),  BKİ gebelik öncesi 23.1(18.2-39.9), BKİ 1. Trimester 23.0(17.5-38.1), BKİ 2. Tri-

mester 23.3(18.6-33.1), BKİ 3. Trimester 23.1(18.9-37.4), BKİ doğum öncesi 25.3(22.3-32.3) idi (Tablo 

1).Yapılan korelasyon analizi sonucunda  maternal BKİ değerleri ile yenidoğan ağırlığı arasında anlamlı 

korelasyon tesbit edilmedi (p>0.05). 

Gebelik öncesi maternal vücut ağırlığı ile yenidoğan ağırlığı arasında anlamlı pozitif yönde hafif dü-

zeyde korelasyon saptandı (Rho=0.340, p=0.049). Gebelik trimesterlerindeki maternal vücut ağırlığı ile 

yenidoğan ağırlığı arasında anlamlı korelasyon tesbit edilmedi (p>0.05). Birinci trimesterde alınan kilo 

ile bebek kilosu arasında negatif yönde orta derecede korelasyon izlendi (Rho=-0.534, p=0.049  Diğer 

trimesterlerde alınan kilolar ile bebek kilosu arasında anlamlı korelasyon tesbit edilmedi (p>0.05). 

Yenidoğan ağırlığını tahmin etmede gebelikteki maternal vücut ağırlığının anlamlı etkisi olmadığı tesbit 

edildi (p>0.05). Sadece 2. Trimester BKİ nin bebek kilosunu tahmin etmede etkili olduğu görüldü 

(p=0.047). Yine gebelikte trimesterlerdeki maternal ağırlık artışı miktarının da yenidoğan ağırlığını  tah-

min etmede etkili olmadıkları tesbit edildi (p>0.05).. 

SONUÇ 

HG gebelerde maternal vücut ağırlık artışı ve BKİ değerlerinin yenidoğan ağırlığı ile ilişkisi saptanma-

mış olup normal pregestasyonel BKİ  ile gebeliğe başlamanın yenidoğan ağırlığını etkilediği, ve özel-

likle 2. trimesterdeki BKİ değerlerinin yenidoğan doğum ağırlığını etkilediği saptanmıştır. Çalışmamı-

zın limitasyonları arasında hasta sayımızın  azlığı, retrospektif olması, maternal vücut ağırlığı takibinin 

aynı ekip tarafından ölçümlerinin yapılmaması gelmektedir. Çalışmanın daha uzun sürede ve büyük 
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popülasyonlar ile yapılması, bu varsayıma daha fazla destek sağlamak için gerekli olan etkilerin ince-

lenmesi çalışmayı güçlendirecektir.  
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COVID-19 İLE ENFEKTE BIKORNUAT UTERUS ANOMALİSİ OLAN GEBEDE ERKEN 

DOĞUM VE POSTOPERATİF HEMATOM OLGUSU 

Gökhan KILIÇ 

Yozgat Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Yozgat / Türkiye 

Öz: Nadir görülen ve obstetrik komplikasyonlara neden olabilen bikornuat uterus anomalisi bulunan, 

36 hafta 6 günlük gebe hasta, sancı şikayeti ve Covid-19 enfeksiyonu şüphesi ile kliniğimize kabul 

edildi. Ultrasonografi ölçümleri gestasyon haftası ile uyumlu, uterus sol kaviteye implante olmuş tek, 

canlı, makat geliş gebeliği mevcuttu. Vajinal muayenesinde servikal açıklık saptanmadı. Covid-19 PCR 

(polymerase chain reaction) testi pozitif gelen hastanın tetkiklerinde D-dimer: 1770 µg/L, CRP (C-re-

aktif protein): 1,51 mg/dL, sedimentasyon: 33 mm/saat tespit edildi. Subfebril ateşi, öksürük şikayeti 

bulunan hastaya enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istendi. Takibinin 10. Saatinde, servikal açıklığın 

ilerlemesi ve spontan membran rüptürü olması üzerine, sezaryen kararı alındı. Alt segment transvers 

kesi ile uterusa girildi. Makat geliş, 3040 gram, 9/10 APGAR’ lı erkek bebek doğurtuldu. Uterin insiz-

yon köşeleri tek tek, insizyon kontinu, kilitlenerek kapatıldı. Batın hemostaz ve temizliği sağlanıp ope-

rasyon sonlandırıldı. Postoperatif 6. saat hemoglobin (Hb): 6.8 g/dL görülen hastaya 4 ünite eritrosit 

süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plazma transfüzyonu yapıldı. Uterin tonusu normal olan ve aktif 

vajinal kanaması olmayan hastanın çekilen abdominal bilgisayarlı tomografisinde, uterus anteriorunda 

140 x 70 mm boyutlarında hematom ile uyumlu görünüm izlendi. Transfüzyon sonrası Hb: 10.2 g/dL 

gelen hastaya, ultrasonografide hematom boyutu ilerlememesi ve Covid-19 pozitif olması nedeniyle 

relaparotomi düşünülmedi. IV metronidazol ve seftriakson tedavisi başlanan hastaya enoksaparin sod-

yum ve enfeksiyon hastalıkları tarafından oral hidroksiklorokin tedavisi önerildi. Hasta bu tedavileri 

reddetti. Postoperatif 7. gününde hematom boyutları 98 x 42 mm ölçülen, laboratuvar bulguları normal 

ve aktif şikayeti olmayan hasta izolasyon önlemleri ile taburcu edildi. Postoperatif 3. haftada yapılan 

ultrasonografide batında hematom görünümü izlenmedi.  

Anahtar Kelimeler: Uterin Anomali, Bikornuat Uterus, Covid-19 

GİRİŞ 

Konjenital uterus anomalileri tipik olarak menstrüel anomaliler, infertilite, pelvik ağrı veya obstetrik 

komplikasyonlar ile birlikte görülebilir. Birçok olgu asemptomatik seyrettiği veya obstetrik ve jineko-

lojik patolojiler araştırılırken rastlantısal olarak tanı aldığı için uterin anomalilerin gerçek sıklığı biline-

memektedir. Uterin anomalisi olan hastaların yarısından fazlasında obstetrik bir komplikasyon veya in-

fertilite ile ilgili bir sorun yaşanmaması nedeniyle mülleriyen anomaliler sıklıkla tanı almaz.  

Bikornuat uterus mülleriyen kanalların lateral füzyon yetersizliğinden kaynaklanır. Tipik olarak tek ser-

viks ve birbiri ile bağlantlı çift uterin kavite şeklinde izlenir. Preterm eylem, çoğu uterin anomalide 

olduğu gibi bikornuat uterusta da sık görülen ve önemli bir obstetrik komplikasyondur. Bu bildiride, 

bikornuat uterus anomalisi olan geç preterm gebeliğe eşlik eden Covid-19 enfeksiyonu ve postoperatif 

dönemde görülen intraabdominal hematom ile komplike olan hastanın yönetimi sunulmuştur. 

OLGU SUNUMU 

Bikornuat uterus anomalisi bulunan, 36 hafta 6 günlük gebe hasta, sancı şikayeti ve Covid-19 enfeksi-

yonu şüphesi ile pandemi acil servisi başvurusu sonrası yatış kararı verilerek kliniğimize kabul edildi. 
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Ultrasonografi ölçümleri gestasyon haftası ile uyumlu, uterus sol kaviteye implante olmuş tek, canlı, 

makat geliş gebeliği mevcuttu. Amnion mayi normal sınırlarda izlendi. NST’ de (non-stress test) fetal 

kalp atımı reaktifti, regüler uterin kontraksiyonlar mevcuttu. Vajinal muayenesinde servikal açıklık ve 

effesman saptanmadı. Acil serviste alınan Covid-19 PCR (polymerase chain reaction) testi pozitif gelen 

hastanın tetkiklerinde D-dimer: 1770 µg/L, CRP (C-reaktif protein): 1,51 mg/dL, sedimentasyon: 33 

mm/saat tespit edildi. Subfebril ateşi, öksürük şikayeti bulunan hastaya enfeksiyon hastalıkları konsül-

tasyonu istendi.  Aralıklı fetal monitörizasyona başlandı. Takibinin 10. saatinde, servikal açıklığın iler-

lemesi (3 cm servikal açıklık, %60 effesman) ve spontan membran rüptürü olması üzerine, sezaryen 

kararı alındı. Alt segment transvers kesi ile uterusa girildi. Makat geliş, 3040 gram, 9/10 APGAR’ lı 

erkek bebek doğurtuldu. Uterin insizyon köşeleri tek tek, insizyon kontinu, kilitlenerek kapatıldı. Batın 

hemostaz ve temizliği sağlanıp operasyon sonlandırıldı. Preoperatif hemoglobin (Hb): 9.7 g/dL olan 

hastanın, postoperatif 3. Saat Hb: 8.2 g/dL, 6. saat Hb: 6.8 g/dL olarak tespit edildi. Hastaya 4 ünite 

eritrosit süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plazma transfüzyonu yapıldı. Uterin tonusu normal olan 

ve aktif vajinal kanaması olmayan hastanın çekilen abdominal bilgisayarlı tomografisinde, uterus ante-

riorunda 140 x 70 mm boyutlarında hematom ile uyumlu görünüm izlendi. Transfüzyon sonrası Hb 

değeri 10.2 g/dL seviyesine yükselen hastaya, ultrasonografide hematom boyutu ilerlememesi ve Covid-

19 pozitif olması nedeniyle relaparotomi düşünülmedi. IV metronidazol ve seftriakson tedavisi başlanan 

hastaya enoksaparin sodyum ve enfeksiyon hastalıkları tarafından oral hidroksiklorokin tedavisi öne-

rildi. Hasta bu tedavileri reddetti. Postoperatif 7. gününde hematom boyutları 98 x 42 mm ölçülen, la-

boratuvar bulguları normal ve aktif şikayeti olmayan hasta izolasyon önlemleri ile taburcu edildi. Pos-

toperatif 3. haftada yapılan ultrasonografide batında hematom görünümü izlenmedi. 

SONUÇ 

Covid-19 ilişkili koagulopatinin, koagulatif ve fibrinolitik kaskadların eş zamanlı aktivasyonundan kay-

naklandığı düşünülmektedir. Bu aktivasyon pıhtılaşma faktörlerinin tüketilmesi ile sonuçlanmaktadır. 

Klinik prezentasyonlar trombotik veya hemorajik olaylar şeklindedir. Gebelik, fizyolojik bir hiperkoa-

gulabilite durumudur. Gebeliğin 3. trimesterinde fibrinojen ve D-dimer seviyelerinin normal değerlerin 

%50 üstüne çıktığı bilinmektedir (Abbassi-Ghanavati, 2009:1326-1331). Covid-19 aynı zamanda hafif 

veya orta dereceli trombositopeni ve lenfopeniye neden olmaktadır (Zhou, 2020:270-273). Covid-19 

ilişkili trombotik olayların erken dönemde tanınması ve tedavinin başlanması ile organ hasarları önle-

nebilir. Düşük molekül ağırlıklı heparin ile profilaktik antikoagulan tedaviye en kısa zamanda başlan-

malıdır (Miesbach, 2020:1-7). Covid-19 ilişkili koagulopati ve antikoagulan tedaviye sekonder olarak 

artan hemoraji riski nedeniyle hastalar yakın monitorizasyon ile takip edilmelidir.  
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COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR 
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Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir pandemi olarak ilan edilen 

COVID-19 enfeksiyonu ile birlikte toplu karantinalar ve sosyal izolasyon, medya tarafından sağlanan 

bilgiler ve yeni vakaların artması toplumda korku ve yaygın bir kaygı yaratmıştır. Bu süreçte kendi 

kendine sosyal izolasyon önlemleri toplumsal yaşam tarzını etkilemiştir. Bu süreçte bireyler evde izo-

lasyon nedeniyle yiyecek stoklamış, dijital eğitime geçmiş, uzaktan çalışma, dışarı ve spor salonunda 

fiziksel aktiviteyi sınırlandırma durumunda kalmışlardır. COVID-19 pandemi sürecinde bireyler inter-

net ve basın aracılığı ile bağışıklığı güçlendirmek adına yanlış bilgilere maruz kalabilmektedirler. Bu 

nedenle bireyler bağışıklığı güçlendirmek yerine sağlıksız besin alımına neden olabilecek besin desteği, 

kür vb. uygulamalara başvurabilmektedirler. COVID-19 pandemi sürecinde en çok gündemde olan be-

sin destekleri, bireylerin vitamin ürünlerini satın almaya yönelik harcamalarında artışa neden olmuştur. 

Bu harcamanın artışında sosyal medyanın etkisinin belirgin olduğu ve vitamin ürünleri almanın nedeni-

nin çoğunlukla bağışıklığı güçlendirmek için olduğu belirlenmiştir. Günümüzde COVID-19 pandemi 

sürecinde kadınların artan bakım yükleri ve COVID-19 pandemi sürecinin getirdiği yaşam tarzı deği-

şikliğine bağlı yaşadıkları stresin bağışıklık düzeylerini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada 

COVID-19 pandemi sürecinin besin desteği açısından kadın sağlığına etkisi incelenmiştir. Kadınların 

COVID-19 pandemi sürecinde bağışıklık durumları için temel vitamin ve minerallerin normal değer-

lerde olması ile COVID-19’a karşı koruyucu etkisi olabileceği belirtilmektedir. COVID-19 pandemi 

sürecinde besin desteği alımına ilişkin koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin kadın sağlığına 

katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonuna karşı bağışıklığı korumak 

ve güçlendirmek adına daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına ve bu konuda öncülük edecek verilerin 

elde edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Besin Desteği, Kadın Sağlığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir pandemi olarak ilan edilen COVID-

19 pandemisi,10 sosyal izolasyon gibi kurallar gerektirmesi nedeniyle günlük yaşamın tüm yönlerini 

etkilemiştir.11 COVID-19 yayılmasını hafifletmek için uygulanan toplu karantinalar ve sosyal izolasyon, 

medya tarafından sağlanan bilgiler ve yeni vakaların artması toplumda korku ve yaygın bir kaygı yarat-

mıştır (Serafini ve ark., 2020; Kumar ve Nayar, 2020). Aynı zamanda korku ve kaygı ile birlikte stres, 

anksiyete, depresyon, hayal kırıklığı, belirsizlik dahil olmak üzere birçok psikolojik soruna neden ol-

muştur (Duan ve Zhu, 2020). Ayrıca, COVID-19 pandemi süreci, kendi kendine sosyal izolasyon ön-

lemleri ile de yaşam tarzımızı etkilemiştir (Renzo ve ark., 2020). Bu süreçte bireyler evde izolasyon 

nedeniyle yiyecek stoklamış, dijital eğitime geçmiş, uzaktan çalışma, dışarı ve spor salonunda fiziksel 

                                                            
10 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 
11 https://www.cgdev.org/blog/how-will-covid-19-affect-women-and-girls-low-and-middle-income-countries 
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aktiviteyi sınırlandırma durumunda kalmışlardır (Moynihan ve ark., 2020). Bu çalışmada, COVID-19 

pandemisinde besin desteği kullanımına ilişkin literatür incelemesi amaçlanmıştır. 

COVID-19 öncesi gibi normal bir döneme ulaşabilmek için sosyal izolasyon ve karantina gibi uygula-

maların ise 2022’ye kadar devam edebileceği belirtilmektedir.12 Bu nedenle COVID-19 pandemi süreci 

sağlıklı ve çeşitli bir beslenmenin yanı sıra düzenli bir fiziksel aktiviteyi sürdürmeyi zorlaştırmıştır. 

Örneğin, günlük market alışverişine sınırlı erişim, taze yiyeceklerin, özellikle meyve, sebze ve balık 

tüketiminin azalmasına, hazır yiyecekler, abur cuburlar, atıştırmalıklar ve yemeye hazır tahıllar gibi 

yüksek oranda işlenmiş besinlerin tüketiminin artmasına neden olmuştur (Wang ve ark., 2020). Bunun 

sebebinin COVID-19 salgınına verilen psikolojik ve duygusal tepkilerden kaynaklandığı düşünülmek-

tedir (Wang ve ark., 2020; Evers ve ark., 2018). Özellikle karbonhidrat oranları yüksek besinler hazır-

laması kolay olan besinlerdir (Muscogiuri ve ark., 2020) ve COVID-19 pandemi sürecinde mutluluk 

hormonu olarak bilinen serotonin artışını sağlayarak anti stres etkisi ile tüketimi artmıştır (Wang ve ark., 

2020). 

COVID-19 pandemi sürecinde yaşam tarzı değişikliğini anlama ve sağlığı korumak için çözümler bul-

makta bireylerin zorlandığı belirtilmektedir. Özellikle bireyler internet ve basın aracılığı ile yanlış bil-

gilere maruz kalabilmektedirler.13 Bireyler bu yanlış bilgiler ile bağışıklığı güçlendirmek yerine sağlık-

sız besin alımına neden olabilecek besin desteği, kür vb. uygulamalara başvurabilmektedirler.14 Besin 

desteği; kelime olarak vitamin ve minerallerin (mikronutrienlerin) yüksek dozlara karşılık gelen miktar-

larının hap, kapsül, şurup şeklinde kullanılabilir formları olarak tanımlanmaktadır.15 Bireylerin bağışık-

lığını güçlendirmek için literatürde A, C, D, E, B2, B6 ve B12 vitaminleri, folik asit, demir, selenyum, 

çinko gibi çeşitli amino asitler (Huang ve ark., 2018; Maggini, 2018) ve zencefil, zerdeçal, limon, soğan, 

sarımsak, elma ya da üzüm sirkesi gibi birçok bitkisel ürünler kullanıldığı belirtilmektedir (Kaplan, 

2020). Evans ve arkadaşlarının (2020)7 belirttiğine göre, COVID-19 pandemi sürecinde bireylerin vita-

min ürünlerini satın almaya yönelik harcamalarında aylık %10-%15 oranında bir artış olmuştur. Bu oran 

artışında sosyal medyanın etkisinin belirgin olduğu ve vitamin ürünleri almanın nedeninin bağışıklığı 

güçlendirmek, genel sağlığı desteklemek ve stresi azaltmak olduğu belirtilmiştir (Lanham-New ve ark., 

2020). AlTamimi ve arkadaşlarının (2019), üniversite öğrenimi gören 759 kız öğrencin besin desteği 

kullanımını inceledikleri çalışmada, öğrencilerin %58.9’unun besin desteği alımını faydalı olduğunu 

düşündüğü için kullandığı, %42.4’ünün bağışıklığı güçlendirmek için, %32.1’inin eczane dışı (internet 

sitesi vb.) yerlerden besin desteği satın aldığı, besin desteği kullanım tavsiyesini %52.7’sinin arkadaş-

ları, web siteleri ve sosyal medyadan aldığı, besin desteği türlerinin %35.7 vitaminler olduğu belirlen-

miştir. 

COVID-19 için sosyal medya platformları aracılığıyla bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ürünlerini 

kullanım önerilmiştir (Lanham-New ve ark., 2020). Bu öneri ile oluşan yoğun talep nedeni eczanelerde 

vitamin ürünleri bulunması zorlaşmıştır. Aynı zamanda bu ürünlerin fiyatlarının eczane fiyatlarından 

daha yüksek oranda internet sitelerinde satıldığı belirtilmektedir.16 Ancak reçetesiz ve denetimsiz satılan 

                                                            
12 https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-social-distancing-how-long/ 
13 4Role of Dietitians in the fight against COVID-19. http://www.efad.org/media/1985/role-of-dietitians-in-the-

fight-against-covid19-efad-briefing-paper-may-2020.pdf 
14 https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-techni-

cal-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine 
15 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t65.pdf 
16 https://www.lek.com/insights/ei/impact-covid-19-vitamins-minerals-and-supplements 
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vitamin ürünlerinin yüksek dozda alındığında sağlık için tehlikeli olacağı belirtilmektedir (Erden ve 

Tanyeri, 2004). Yapılan bir çalışmada, COVID-19 pandemi sürecinde, 23-25 Nisan 2020 tarihleri ara-

sında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon 

ve Edirne illerinde 18 yaş ve üzeri 600 kadın ve erkek ile besin desteği kullanımı ve beslenme alışkan-

lıklarının değişimini ölçmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, ankete katılanların yüzde 71’i 

COVID-19 pandemi sürecinde bağışıklığını artırmak için besin desteği kullandığı ve bağışıklığını art-

tırmak için besin desteği kullananların oranının kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu bulun-

muştur.17 Kadınlar, COVID-19 pandemi sürecinde yaşam tarzı değişikliği en fazla etkilenen gruplardan 

biridir.18 COVID-19 enfeksiyonunun tamamen ortadan kaldırılması ve COVID-19 pandemi sürecinin 

gündemden çıkmasının uzun bir süre alacağı görülmektedir. Kadın sağlığı da toplumda, genel sağlığın 

ve refahın önemli bir bileşenidir (Dheresa ve ark., 2017). Kadınların COVID-19 pandemi sürecinde 

bakım ve ev işi yüklerinin günde ortalama 4.1 saat, erkeklerde günde ortalama 1.7 saat olduğu belirtil-

mektedir.19 Bu süreçte kadınlarda bağışıklığı korumak gerekmektedir. COVID-19 pandemi sürecinin 

besin desteği açısından kadın sağlığına etkisi incelendiğinde; Yalçın Bahat ve arkadaşlarının (2020) 

çalışmasında ise üçüncü basamak bir klinikte hastaneye kaldırılan ve tedavi edilen toplam 44 COVID-

19 pozitif gebe çalışmaya dahil edilmiştir. COVID-19 pozitif gebelerde serum D vitamini, B12 vitamini 

ve çinko düzeyleri değerlendirilmiştir. Çalışmada gebelerin serum 25 (OH) D, vitamin B12 ve çinko 

düzeyleri düşük bulunmuş ve COVID-19 enfeksiyonunun gelişmesine katkısı olmuş olabileceği düşü-

nülmektedir. Çalışma sonucuna göre COVID-19 pandemi sürecinde besin desteğinin gebelikte koru-

yucu olabileceği belirtilmektedir. Ancak başka bir çalışmada, Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında, 

en az bir kez emzirme deneyimi yaşamış 312 anne çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada kadınların 

besin desteğini gebelik döneminde %69.6 oranında kullanırken, emzirme sürecinde %15.1’i kullanmış-

tır. Kadınların besin desteği kullanımı ile bilgilendirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca kadınlar hem 

gebelik (%5.1) hem de emzirme döneminde (8.3) kendi ve bebeğinin sağlığını korumak için bitki çayı 

ekstresi şeklinde geleneksel şekilde besin desteği almıştır (Subay Orbatu, 2019). Bu bilgiler doğrultu-

sunda ülkemizde gebelik döneminde besin desteği faydalı olabileceği düşünülmektedir. COVID-19 pan-

demi sürecinde kadın sağlığı alanında halk arasında ve sosyal medyada besin desteği kullanımına ilişkin 

birçok veri bulunmasına rağmen literatürde yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. COVID-19 enfek-

siyona karşı bağışıklığı güçlendirmek için besin desteklerinden en çok gündemde olan D vitamini ve C 

vitaminine ilişkin daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ve kullanımlarının faydalı olabile-

ceği belirtilmektedir (Ali, 2020; Grant ve ark., 2020; Khan ve ark., 2020).20      

SONUÇ 

Günümüzde COVID-19 pandemi sürecinin kaygı, strese neden olması, günlük yaşamda neden olabile-

ceği geniş ve uzun süreli değişiklikler nedeniyle, kaygı ve stresle başa çıkmak için psikolojik dayanık-

lılık gerektirmektedir. Aynı zamanda kadınların artan bakım yükleri, COVID-19 pandemi sürecinin ge-

tirdiği yaşam tarzı değişikliğine bağlı yaşanan stres bağışıklık düzeylerini etkileyebilir.  

                                                            
17 8https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/gida-takviyeleri-eczanelerde-bulunamiyor-5739085/ 
18 9https://gtbd.org.tr/gida-takviyesi-kullanimi-ve-beslenme-aliskanliklari-olcumu-anketi/ 
19 11https://www.unicef.org/esa/media/6301/file/ESA%20Regional%20Nutrition%20Guidance%20COVID-

19%20May%2018,%202020.pdf 
20 10https://turkey.un.org/sites/default/files/2020-06/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-tr.pdf 
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Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecinin besin desteği açısından kadın sağlığına etkisi incelenmiş-

tir. Kadınların COVID-19 pandemi sürecinde bağışıklık durumları için temel vitamin ve minerallerin 

normal değerlerde olması ile COVID-19’a karşı koruyucu etkisi olabileceği belirtilmektedir. COVID-

19 pandemi sürecinde besin desteği alımına ilişkin koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin kadın 

sağlığına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonuna karşı bağışıklığı 

korumak ve güçlendirmek adına daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına ve bu konuda öncülük edecek 

verilerin elde edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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https://www.cgdev.org/blog/how-will-covid-19-affect-women-and-girls-low-and-middle-income-countries
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-social-distancing-how-long/
http://www.efad.org/media/1985/role-of-dietitians-in-the-fight-against-covid19-efad-briefing-paper-may-2020.pdf
http://www.efad.org/media/1985/role-of-dietitians-in-the-fight-against-covid19-efad-briefing-paper-may-2020.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t65.pdf
https://www.lek.com/insights/ei/impact-covid-19-vitamins-minerals-and-supplements
https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/gida-takviyeleri-eczanelerde-bulunamiyor-5739085/
https://gtbd.org.tr/gida-takviyesi-kullanimi-ve-beslenme-aliskanliklari-olcumu-anketi/
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https://turkey.un.org/sites/default/files/2020-06/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-tr.pdf 

(E.T. 15.12.2020) 

https://www.unicef.org/esa/media/6301/file/ESA%20Regional%20Nutrition%20Gui-

dance%20COVID-19%20May%2018,%202020.pdf (E.T. 15.12.2020) 

  

https://turkey.un.org/sites/default/files/2020-06/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-tr.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/6301/file/ESA%20Regional%20Nutrition%20Guidance%20COVID-19%20May%2018,%202020.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/6301/file/ESA%20Regional%20Nutrition%20Guidance%20COVID-19%20May%2018,%202020.pdf
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GEBE KALMA ŞEKLİ FARKLI OLAN İKİ KADININ ANNELİĞE GEÇİŞ SÜRECİNİN 

MELEİS’İN GEÇİŞ KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ 

Esra ARBAĞ1 , Merlinda ALUŞ TOKAT2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir / Türkiye 

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye 

Öz: Güncel hemşirelik kuramlarından biri olan Geçiş Teorisi, Afaf İbrahim Meleis tarafından geliştiril-

miştir. Meleis; insanların yaşamları boyunca; hastalık, ölüm, gebelik, doğum gibi pek çok geçişi dene-

yimlediğini belirtmektedir. Geçiş sürecinde, bireylere geçişe bağlı ihtiyaçlarına göre bireysel ve bütün-

cül bakım verilmelidir. Kadın hayatı evrelerindeki en önemli gelişimsel yaşam olaylarından bir tanesi 

ise anneliğe geçiştir. Çalışmada Meleis’ in Geçiş Teorisine göre spontan yolla gebe kalmış ve vajinal 

doğum yapmış bir bireyin anneliğe geçişi ile tüp bebek yolu ile gebe kalmış ve sezeryan doğum yapmış 

bir bireyin anneliğe geçişi değerlendirilerek fiziksel, psikolojik ve spritüel hemşirelik girişimlerinin su-

numu amaçlanmıştır. Veriler 26 Aralık 2018 tarihinde yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Ça-

lışma için hastalardan sözlü izin alınmıştır. Meleis’in Geçiş Teorisine göre, bireylerin anneliğe geçişini 

değerlendirmek için kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Çerçevenin ana başlıkları, geçişin doğası, geçiş 

durumlarını kolaylaştırıcılar, zorlaştırıcılar ve yanıt şekilleri oluşturmaktadır. Fiziksel, psikolojik, sosyal 

ve spiritüel hemşirelik bakımı doğrultusunda, kadınların annelik rolüne ilişkin duygularını ifade etme-

sine olanak tanınması ve anneliğe geçiş sürecinde algıladığı kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcıların belirlen-

mesi sağlanmıştır. Geçiş için en uygun koşulların hazırlanması için girişimlerde bulunulmuş ve annenin 

bireysel sağlığı ve mutluluğunun yanı sıra bebeğin iyilik hali ve aile bütünlüğünün korunmasında aile 

üyelerinin her birinin aile yaşam döngüsündeki gelişimsel görevlerinin üstesinden gelmesi ve başarılı 

bir şekilde ilerlemeleri için rol desteği sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Anneliğe Geçiş, Meleis'in Geçiş Kuramı, Hemşirelik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hemşirelik model ve kuramları hemşirelik uygulamalarını sistematize etmek için bir çerçeve oluşturur. 

Aynı zamanda mesleki uygulamaları destekler, kolaylaştırır ve rehberlik ederek bakımın amacını ve 

nasıl gerçekleşeceğini gösterir. (Velioğlu, 2012) Güncel hemşirelik kuramlarından biri olan Geçiş Teo-

risi, Afaf İbrahim Meleis tarafından geliştirilmiştir (Alligood,2014). Meleis; insanların yaşamları bo-

yunca; hastalık, ölüm, gebelik, doğum gibi pek çok geçişi deneyimlediğini belirtmektedir. Kadın hayatı 

evrelerindeki en önemli gelişimsel yaşam olaylarından bir tanesi ise anneliğe geçiştir. Bu çalışmada 

Afaf İbrahim Meleis’ in Geçiş Teorisine göre spontan yolla gebe kalmış ve vajinal doğum yapmış bir 

bireyin anneliğe geçişi ile tüp bebek yolu ile gebe kalmış ve sezeryan doğum yapmış bir bireğin anneliğe 

geçişi değerlendirilerek hemşirelik bakımının sunumu amaçlanmıştır.  

Meleis’in Geçiş Kuramı 

Meleis’e göre geçiş kavramı; bir yaşam evresi, durumu ya da statüsünden diğerine geçmektir ve bu geçiş 

sağlık durumu, rol ilişkileri, beklentiler ve yeteneklerde değişikliği gerektirir.vGeçiş durumunun doğası 

(tipleri, örüntüleri, özellikleri), kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcılar (kişisel, toplumsal, topluluksal), yanıt şe-

killeri (gelişim göstergeleri, sonuç göstergeleri) ve fiziksel, psikolojik ve spiritüel hemşirelik bakımı 

Meleis’in geçiş teorisinin ana kavramlarını oluşturmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Meleis’in geçiş teorisinin kavram haritası 

Kaynak: Middle-RangeTransitionsTheory.(From Meleis, A. I., Sawyer, L. M., Im, E. O., Hilfinger 

Messias D. K., & Schumacher, K. [2000]. Experiencing transitions: An emerging middle range theory. 

AdvancesinNursing Science,23[1], 12–28. 

1-Geçişin Doğası 

Geçiş Tipleri 

Gelişimsel geçişler; büyüme ve gelişmenin normal akışı içerisinde olan geçişlerdir. Durumsal geçişler 

rollerdeki değişime ilişkin ani değişiklilerdir. Doğum, ergenlik, menopoz, yaşlanma, ölüm ve taşınma 

örnek olarak verilebilir (Schumacher ve Meleis, 1994: 119-127.). Meleis; sağlık ve hastalık geçişlerini 

hemşirelik uygulamaları için önemli bir bakım alanı olarak tanımlamıştır; iyileşme sürecini, hastaneden 

taburcu edilmeyi ve kronik hastalıkların teşhisini içermektedir. (Schumacher ve ark.,1999:1-26.) Ku-

rumsal geçişler; kişilerin çalışma hayatında yaşadığı terfi, işten ayrılma ya da görev değişimini içermek-

tedir  (Schumacher ve Meleis, 1994: 119-127.) 

Geçiş Kalıpları 

Birçok insan, tek bir geçiş yaşamak yerine, aynı anda günlük yaşamlarının bağlamından kolayca ayırt 

edilemeyen çoklu geçişler yaşarlar. Geçişle ilgili dikkat edilmesi gerekenler, çoklu geçişlerin sıralı ya 

da eş zamanlı olup olmadığının belirlenmesi, birbirleri ile ilişkili olup olmaması, geçişlerin birbirileri 

ile örtüşme durumlarının kapsamı ve birey için geçişi tetikleyen farklı olaylar arasındaki ilişkinin doğa-

sıdır (Meleis ve ark., 2000 12– 28). 

Geçişin Özellikleri 

-Farkındalık: Kişinin geçiş deneyimi konusunda algısı, bilgisi ve geçiş sürecini tanımlaması ile ilişkili-

dir. (Meleis ve ark., 2000 12– 28). 

-Sorumluluk alma: Kişinin geçiş sürecine katılım derecesini gösterir. (Meleis, 2010). 

Tipler 

Gelişimsel 

Durumsal
Kalıplar 

Tekli  

Çoklu 

Özellikler 

Farkındalık 

Sorumluluk 

Kişisel 

Anlamlar 

Kültürel inançlar ve tu-

Top-

lum 

Toplu-

luk 

Gelişim Gös-

tergeleri 

Bağlantı hissi 

Sonuç Gös-

tergeleri 

Geçişin Geçiş Durumları: Yanıt şekil-

Fiziksel, psikolojik ve spritüel 
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- Değişim ve Farklılık: Bir kişinin kimliğinde, rollerinde, ilişkilerinde, yeteneklerinde ve davranışlarında 

yaşadığı değişiklikler, geçiş deneyiminde yaşadığı içsel ve dışsal süreçlere bir hareket ya da yön duy-

gusu getirecektir (Schumacher ve Meleis, 1994: 119-127).  

- Zaman Akışı: Eski durumun sonundan yeni durumun başlangıcına kadar olan tanımlanabilir bitiş nok-

tasıdır. Her bireyin geçiş süreci deneyimi özeldir ve farklı zamanlarda sonlanabilir (Meleis ve ark., 2000 

12– 28). 

-Önemli Dönüm Noktaları ve Olaylar: Bireylerin hayatlarında yeni alışkanlıklar, beceriler, yaşam bi-

çimi ile karakterize; doğum, ölüm, menopoz gibi dönüm noktaları vardır. Her bir dönüm noktası farklı 

şekillerde hemşirenin dikkat, bilgi ve deneyimini gerektirmektedir (Meleis, 2010). 

2-Geçiş Durumları: Kolaylaştırıcılar ve Zorlaştırıcılar 

Kişisel Özellikler  

-Anlamlar: Geçişe verilen anlamlar; kişinin geçiş deneyiminden ne beklediği ve geçiş ile baş etmek için 

hangi stratejilere gereksinim duyduğu, hazır oluşla ilişkilidir (Meleis, 2010) 

-Kültürel İnançlar ve Tutumlar: Bireyin rol geçişleri; sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel birçok fak-

törün kümülatif etkisiyle oluşmaktadır. Rol beklentileri kültürün öngördüğü beklenen davranışlar kü-

mesidir. Rol tanımları toplumsal rol beklentileri ile örtüştüğünde, geçişler daha az anlaşmazlık ya da 

psikososyal rahatsızlık ile gerçekleşmektedir 

-Sosyo-ekonomik Durum: Geçiş deneyimini etkileyen faktörlerden birisidir.  

-Hazırlık ve Sahip Olunan Bilgi: Yeni role önceden yapılan hazırlık ve bireyin role ilişkin bilgiye sahip 

olması geçiş deneyimi için kolaylaştırıcı olurken, bireyin role hazırlıklı olmaması bu dönem için bir 

zorlaştırıcıdır (Meleis, 2010). 

-Topluluk: Toplumsal kaynaklar, eş ya da aile -özellikle kadının kendi annesi- tarafından verilen destek 

önemli bir topluluksal faktördür. Geçiş durumu ile ilgili sağlık personeli, kitaplar, eğitim grupları ve 

yazılı materyallerden elde edilen güvenilir bilgiler ve rol modelleri geçişteki diğer topluluksal unsurlar-

dır.  

-Toplum: Geçiş döneminde yaşanan olayının stigmatize edilmesi ve kalıplaşmış anlamlar yükleme eği-

limi sağlıklı bir geçişi engelleyebilir. 

3- Yanıt Şekilleri 

Sağlıklı bir geçiş gelişim ve sonuç göstergeleri ile karakterizedir (Meleis ve Trangenstein, 1994: 255–

259). 

Gelişim Göstergeleri 

-Bağlanma Hissi: Geçiş sürecinde bireyin role ilişkin bağlanma yaşaması rolde yeterlilik kazanmasını 

ve esnek bütünleştirilmiş kimlik gelişimini pozitif yönde etkiler. 

-Etkileşim: Etkileşim yoluyla, geçişe yüklenen anlam ve geçişin neden olduğu davranışlar açıklanabilir, 

analiz edilebilir ve anlaşılabilir, bu da genellikle sağlıklı bir geçiş ile sonuçlanır. 
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-Yer ve Konum: Bireyin yeni rolü zihninde şekillendirmesi, bir yere oturtmasıdır. 

-Özgüven ve Baş Etmenin Gelişmesi: Geçişi deneyimleyen bireyin katılımıyla özgüven düzeyindeki ar-

tış sağlıklı bir geçişin önemli bir başka gelişim göstergesidir. 

Sonuç Göstergeleri 

-Yeterlilik: Bir şeyi başarılı, etkili ve yeterli olarak yapmak için gereken yetenek olarak tanımlanmakta-

dır. Bireyin yeni edinilen rolde kendini yeterli görmesi rol geçişin başarı ile sonuçlandığını göstermek-

tedir. 

-Esnek Bütünleştirilmiş (Uyumlandırılabilir) Kimlik Gelişimi: Bir rolün kişinin bütün hayatını kaplama-

ması ve diğer bütün rollerinin önüne geçmemesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bütün rollerin uyum 

içinde bütünleştirilmesi gerekir ve birey her zaman yeni rollere açık, bu konuda esmek olmalıdır. 

Fiziksel, Psikolojik, Sosyal ve Spiritüel Hemşirelik Bakımı (Nursing Therapeutics) 

Meleis geçiş sürecinde yapılacak olan fiziksel, psikolojik ve spiritüel hemşirelik girişimlerini üç hemşi-

relik ölçüsü ile belirlemiştir: 

1-Bireyin karşılıklı anlaşılmasını ve multidisipliner çabayı gerektiren, hazır oluşluk durumunun değer-

lendirmesi, 

2-Geçiş için en uygun koşulların hazırlanması: Eğitim, yeterli zaman, çevre düzenlenmesi, 

3. Rol desteği: Rolü açığa kavuşturma, rol alma ve rol provası yapmasını sağlama. Hem koruyucu hem 

de iyileştiricidir. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Veriler 26 Aralık 2018 tarihinde yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Afaf İbrahim Meleis’in Geçiş 

Teorisine göre, bireylerin anneliğe geçişini değerlendirmek için kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Ça-

lışma için hastalardan sözlü izin alınmıştır. 

Olgu Sunumu 1: Şeyma kod adı verilen olgu 28 yaşında, üniversite mezunu bir kimyagerdir. Eşi en-

düstri mühendisi, aylık giderleri de gelirlerine denk durumdadır. 3 yıldır evlidirler. Daha önce bir kez 

hamile kalmış ve kendi isteği ile kürtaj olmuştur. Bu gebeliğini de istemediğini, eşi istediği için devam 

ettirdiğini söyleyen olgu, gebelik ilerledikçe bebeğini kabullendiğini ifade etmiştir. Gebeliğinin 39. Haf-

tasında, anneliği sorguladığını, bu bebeği gerçekten isteyip istemediğinden emin olmadığını düşündü-

ğünü belirtmiştir. Doğum öncesi dönemde 1 günlük doğuma hazırlık eğitimine katıldığını ifade eden 

Melis Hanım bebek bakımına yönelik başka bir bilgisinin olmadığını belirtmiştir.Normal doğumla be-

beğini hayata geirmiştir. (Şekil 2) 
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Şekil 2. Çalışmanın kavramsal-teorik-deneysel çerçevesi 

Olgu Sunumu 2: Esra kod adı verilen olgu 32 yaşında üniversite mezunu ve edebiyat öğretmenidir. Eşi 

asker, aylık giderleri de gelirlerine fazla durumdadır.5 yıldır evlidirler. Daha önce hiç gebelik geçirme-

miştir. Bu gebeliğini de 2. Tüp bebek denemesi sonucunda yaşamıştır. Sezeryan doğumla bebeğini ha-

yata getirmiştir. (Şekil 3) 

 

Şekil 3. Çalışmanın kavramsal-teorik-deneysel çerçevesi 

Fiziksel, Psikolojik, Sosyal ve Spiritüel Hemşirelik Bakımı (Nursing Therapeutics) 

1- Hazır oluş:  

Tipler 

Gelişimsel: 

Anne olmak Kalıplar 

Çoklu: Melis ha-

nım; anne ol-

Özellikler 

Farkındalık: Me-

lis hanım bebe-

ğinin ihtiyaçla-

rını fark ediyor  

ve tek başına 

Kişisel 

Anlamları: Anneliğin anlamı 

Kültürel inançlar ve tutum-

lar:  Allahın onu cezalandır-

Toplum 

Melis 

hanım; 

Çalıştığı 

Topluluk 

Maddi ma-

nevi bir des-

tek göremi-

yor,  
Aile 

•Kız kardeşi 

• Eşi  

Gelişim Gös-

tergeleri 

Bağlantı Hissi: 

Bebeğini sa-

hiplendiğini  

ve bakımını 

tek başına ya-

pabildiğini 

ama bu so-

rumluluğun 

Sonuç Göster-

geleri 

Geçişin Doğası Geçiş Durumları: Kolaylaş- Yanıt şekil-

Tipler 

Gelişimsel: Anne 

Kalıplar 

Çoklu: Esra ha-

nım; anne olmak, Özellikler 

Farkındalık: 1)Esra 

hanım; bebeğinin 

ihtiyaçlarını fark 

ediyor ve karşıla-

yabiliyor.  

Kişisel 

Anlamları: Anneliğin anlamı 
Kültürel inançlar ve tutumlar:  

Toplum 

İkinci  

bebek 

baskısı, 

Topluluk 

Eşin ailesin-

den maddi 

destek görü-

Aile 

• Kayınvalidesi 

• Eşi 

Gelişim Gös-

tergeleri 

Bağlantı 
Hissi:  eşi ve 

eşinin aile-

siyle daha 

güçlü bir bağ 

kurduğunu 

Sonuç Göster-

geleri 

Geçişin Do- Geçiş Durumları: Kolay- Yanıt şekil-
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 Annelik rolüne ilişkin duygularını ifade etmesine olanak tanınması, 

‘’Bana bir anne gibi hissetmenize yardımcı olan deneyimlerinizi tarif eder misiniz?’’ diye Şeyma ha-

nım’a sorulduğunda şu cevabı verdi: ‘’Bebeğimin mosmor doğmasıyla içimde yaşadığım duygu bana 

hey ne oluyor daha önce hiç böyle güçlü bir korku, üzüntü hissetmemiştim, sanırım annelik yüzünden 

dedirtti. O an ona bir şey oldu diye hissettiklerim, aslında anneliğin ilk adımıydı benim için. Ben; annelik 

fedakarlık, her şeyin önünde bebeğinin olması, kendinden vazgeçmek vs..bunlara inanmıyorum. Bebe-

ğinle arkadaş olmak, onu hayatına dahil etmek bence annelik. Ben bunu güzel yapıyorum ve zevk alıyo-

rum bebeğimle gezmekten, yemek yapmaktan, müzik dinlemekten…. Ama sanırım en çok emzirirken 

anne gibi hissediyorum. ‘’  Şeyma hanım anneliğe; ‘’Güzel bir duygu, sanki daha büyük bir sevgi yok, 

kendi anneni anlamak, bazen hayatında engel, ömür boyu sorumluluk, delilik ve en iyi arkadaşını yetiş-

tirmek, hem de istediğin gibi’’ anlamlarını yüklediğini ifade etti. ‘’Bana bir anne gibi hissetmenize yar-

dımcı olan deneyimlerinizi tarif eder misiniz?’’ diye Esra hanım’a sorulduğunda şu cevabı verdi: Bebe-

ğim doğduğunda inanın kendimi hiç de anne gibi hissetmedim, hamilelikte daha bile fazla hissediyor-

dum. Tamamen yabancı biri gibi geldi bana hatta uzun bir süre…. Sarılık olmuştu dokora gidiyorduk 

bebek kayınvalidemin kucağında sanki bana ait değil gibi hissettim uzun bir süre tamamen yaşadığım 

sürece (tedavi) ve sezeryan doğum nedeniyle ağrılarıma odaklanmıştım. Zaten bebeğin tüm ihtiyaçlarını 

emzirme hariç kayınvalidem karşılıyordu. Ne zaman bebeğim bakımını kendim tamamen üstlendim o 

zaman onu sahipledim. Şu an sorarsanız anne gibi hissediyorum.’’ 

Esra hanım anneliğe; ‘‘Koşulsuz sevgi, ulaşılması zor bir mucize, kendini ikinci plana atmak ve tamamen 

bebeğin için mücadele etmek’’ anlamlarını yüklediğini ifade etti. 

 Anneliğe geçiş sürecinde algıladığı kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcıların sorgulanması; 

Şeyma Hanım’ ın anneliğe geçiş sürecindeki kolaylaştırıcıları; çalışıyor olmak, başlarda eşinin desteği, 

bakıcıya güvenmek, bebeğin uyumlu ve kolay bir bebek olması, çok fazla pinpirikli bir yapımın olma-

ması, rahat bir anne olmam şeklinde belirtirken; zorlaştırıcıları ise; yalnız anne olmak, annemim yok-

luğu, eşimin ilgisizliği ve oyun düşkünlüğü, kayınvalidemin hastalığı, bebeğin masrafları şeklinde be-

lirtti. Esra Hanım’ ın anneliğe geçiş sürecindeki kolaylaştırıcıları; Eşin desteği, kayınvalidesinin desteği, 

bebeğin uysallığı ve sevgisi, maaşın bir kısmını almaları, , kendi ev ve arabalarının olması, önceki ya-

tırımlar şeklinde belirtirken; zorlaştırıcıları ise; Kayınvalidesinin fazla müdahalesi, annesinin desteğinin 

az olması, arkadaş ve aile tarafından dışlanma, işsizlik, eğitiminin kesilmesi, panik atak,  tüp bebek 

tedavisi yoluyla hamile kaldığını kimsenin bilmemesi ve ikinci bebek istemi, alıştıkları şehirden, evle-

rinden uzak olma, düzenin değişmesi, kendini yalnız hissetme ve bebeğin masrafları şeklinde belirtti. 

2- Geçiş için en uygun koşulların hazırlanması: Eğitim, geçiş sürecinde uygun koşulların hazırlan-

masında birincil yöntemdir. Yeni becerilerin kazanılması ve yeni sorumlulukların üstlenilmesi, yeterli 

bir zaman sürecini gerektirir. Çalışmamızdaki annelere, anneliğe geçiş sürecini ve annelik kimliği olu-

şum sürecini anlatarak bebeğiyle sağlıklı bir bağlanma kurmasına yardımcı olunabilinir. Bebeğinin ba-

kımına yönelik sorumluluk alması sağlanabilir.  

3- Rol desteği: Geçiş süreci, sadece annenin bireysel sağlığı ve mutluluğunda değil, aynı zamanda be-

beğin iyilik hali ve aile bütünlüğünün korunmasında da gereklidir. Aile üyelerinin her birinin aile yaşam 
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döngüsündeki gelişimsel görevlerinin üstesinden gelmesi ve başarılı bir şekilde ilerlemeleri için önem-

lidir. Annelerin eşleri;  bebek ve annelerde daha çok ilgilenmesi, sorumluluğu paylaşması konusunda 

desteklenmelidir. Eşlerin babalığa geçiş süreci değerlendirilebilinir. 

SONUÇ 

Bu makalede Meleis’in geçiş teorisinin kavramsal çerçevesi kullanılarak örnek iki olgu üzerinde anne-

liğe geçiş süreci incelenmiştir.  Bu kuram doğrultusunda; yaşanan geçiş süreci anlanmalı, bireyin ihti-

yaçları ve karşılaşabileceği riskler belirlenmeli ve iyilik halini yükseltmeye yönelik etkili girişimler 

planlanmalıdır. 
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İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN 

PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 

Hamide ZENGİN 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı Bilecik / Türkiye            

Öz: Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM)- 5’e göre internet oyun oynama bo-

zukluğu, bir dizi bilişsel ve davranışsal semptomlarla sonuçlanan internette aşırı ve uzamış oyun oynama 

tutumudur. Bireyler tipik olarak günde 8-10 saat ve üzerinde veya haftada en az 30 saatlerini bilgisayar 

başında geçirirler. DSM-5 İnternet Oyun Oynama Bozukluğunu (İOOB) tanımladığı dokuz kriterin son 

12 ay içinde en az beş tanesinin var olması sonucu tanının koyulabileceğini göstermiştir. Kriterler son 

12 ay içinde oyunlarla meşgul olma, oyun oynamadığında çekilme belirtileri gösterme, oyunlar için 

ayrılan sürenin giderek artması, oyunlara katılmayı kontrol etmede başarısızlık, psikososyal sorunların 

farkındalığına rağmen oyunlara devam edilmesi, oyun oynamanın süresi ile ilgili çevresini aldatma dav-

ranışları, olumsuz ruh halinden sıyrılmak için oyunlara daha fazla zaman ayırma, oyun oynama davra-

nışlarından dolayı iş, eğitim veya önemli bir konuda tehlike oluşması şeklinde belirlenmiştir. İnternet 

oyun oynama bozukluğu tanısının konulmasında pisikometrik ölçümünün yapılabilmesi için ölçekler 

geliştirilmiştir. Bu çalışma ile internet oyun oynama bozukluğunu ölçmek için Pontes et al. (2014) ile 

Lemmens et al. (2015) tarafından geliştirilmiş olan “İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği” ve kısa 

formlarının Türkçe’ye uyarlaması yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu, Psikometrik Testler, Kültürel Adaptasyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı beşinci baskısında (The Diagnostic and Statisti-

cal Manual of Mental Disorders) (DSM)-5’e göre internet oyun oynama bozukluğu, bir dizi bilişsel ve 

davranışsal semptomlarla sonuçlanan internette aşırı ve uzamış oyun oynama tutumudur. Bireyler tipik 

olarak günde 8-10 saat ve daha fazla veya haftada en az 30 saatlerini bilgisayar başında geçirirler (Ame-

rican Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). İnternet oyunlarının yaygınlaşması özellikle adö-

lesan ve genç erişkinlerde oyunla aşırı meşguliyet, oyun başında geçirilen zamanın giderek artması, 

görev ve sorumluluklarını ihmal etme, oyundan ayrılmayı tolere edememe, gerçek hayattan uzaklaşma, 

oyun oynama üzerindeki oto denetim yitimi, tolerans gelişimi, engellenmeye ajitasyon ve öfke ile tepki 

verme, okul, ev ve işle ilgili sorumlulukların ve yakın ilişkilerin ihmali, yemek yemeyi ve uykuyu erte-

leme ve sosyal izolasyon gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal belirti ile seyreder (American Psychiatric 

Association, 2013; Köroğlu, 2015; Adanır, 2016: 85-90).  

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu adı altında DSM-5 bölüm 3’de bu tanımlama, internet oyun bağım-

lığının bir üst boyutu olan “Internet kullanımı oyun oynama bozukluğu (Internet use gaming disorder)” 

şeklinde yer almıştır (American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). DSM V; bozukluğu 

yoğun ve tekrarlayıcı şekilde, sıklıkla başka oyuncularla birlikte oyun oynamak için internet kullanımı 

olarak tanımlamıştır. DSM-5’e göre ‘’İnternet kullanımı oyun oynama bozukluğu’’ tanısı için tanımla-

nan kriterlerden 12 aylık dönem içinde aşağıdakilerden beş ya da daha fazlasının olması gerekmektedir 

(American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). Bu kriterler; zihnini meşgul etmesi, göz 
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yumma, geri çekilme, ısrar, kaçış, sorunlar, aldatma, yerini alma ve çatışma şeklindedir (American Psyc-

hiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). 

Zihnini Meşgul Etmesi (Preoccupation): Sürekli oyun oynama düşüncesiyle meşgul olma, oyun oy-

namadığı zamanda bile oyunu düşünerek, hayaller kurarak zamanının çoğunu bu şekilde geçirmektir 

(American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). 

Göz yumma (Tolerance): Oyun oynamanın hoşa giden sonuçlarını hissetmek için (örn. heyecan, tat-

min, vs.) oyuna daha çok zaman ayırmakla karakterizedir (American Psychiatric Association, 2013; 

Köroğlu, 2015). 

Geri Çekilme (Withdrawal): Oyun oynayamadığında ya da oyuna son vermesi gerektiği durumlarda 

ortaya çıkan belirtileri anlatır. Bu belirtiler huzursuzluk, rahatsızlık hissi, kızgınlık, öfke, anksiyete ya 

da üzüntü duyma şeklinde olabilir (American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). 

Israr (Persistence): Sürekli oyun oynama isteği, oyunu bırakma ya da azaltma girişimlerindeki başarı-

sızlıktır (American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). 

Kaçış (Escape): Çaresizlik, suçluluk, kaygı veya depresyon gibi negatif duygulardan uzaklaşacak veya 

bu duyguları rahatlatacak davranışlar arayışına girme durumudur (American Psychiatric Association, 

2013; Köroğlu, 2015). 

Sorunlar (Problems): Sürekli oyun oynamanın hayatın temel alanlarında yol açacağı negatif etkilerin 

farkında olmadan bu davranışı sürdürmektir (American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). 

Aldatma (Deception): Oyun bağımlılığı davranışlarını gizlemeye çalışma veya bu durumla ilgili baş-

kalarına yalan söylemektir (American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). 

Yerini Alma (Displacement): Diğer sosyal ve eğlence aktivitelerine daha az zaman ayırıp oyun oynama 

davranışının ağır basmasıdır (American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 2015). 

Çatışma (Conflict): Oyun oynama sonucunda okul veya iş hayatında önemli ilişkileri veya fırsatları 

kaçırma gibi daha hayati durumları tanımlamaktadır (American Psychiatric Association, 2013; Köroğlu, 

2015). 

Ülkemizde internet ve mobil cihaz kullanımının çocuklar ve gençler arasında yaygın olduğu, kullanım 

yaşının giderek düştüğü, oldukça yüksek ve esas amacına yakın oranda oyun oynamak amacıyla kulla-

nıldığı düşünüldüğünde, özellikle çocuklar ve gençlerde internet ve oyun bağımlılığının giderek bir top-

lum sağlığı sorunu haline geldiği söylenebilir (Adanır, 2016: 85-90). 

AMAÇ 

İnternet oyun oynama bozukluğu tanısının konulmasında psikometrik ölçümünün yapılabilmesi için 

Pontes et al., (2014: e110137) ve Lemmens et al., (2015: 567–582) tarafından ölçekler geliştirilmiştir. 

Bu çalışma ile internet oyun oynama bozukluğunu ölçmek için geliştirilen İnternet Oyun Oynama Bo-

zukluğu Ölçeği’nin (İOOBÖ) Türkçe uyarlaması yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 
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KAPSAM 

Pontes ve arkadaşları (2014: e110137) tarafından geliştirilen İOOBÖ 

İOOBÖ, 58 farklı ülkeden, 16-70 yaş grubundaki 532 birey üzerinde uygulanarak geliştirilmiştir. DSM 

5’in belirttiği tanı kriterlerini ve bağımlılık bileşen modelini yansıtan 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 

son 12 ay içinde internet oyun oynama aktivitesini değerlendirmektedir. Beşli Likert tipinde belirtilen 

seçenekler ‘kesinlikle katılmıyorum’, ‘katılmıyorum’, ‘ne katılıyorum ne katılmıyorum’, ‘katılıyorum’ 

ve ‘kesinlikle katılıyorum’ şeklindedir. Ölçeğin 2. ve 19. maddeleri ters kodlanmıştır. Ölçeğin 6 alt bo-

yutu (belirginlik, geri çekilme, tolerans, duygu durum düzenleme, çatışma ve nüks) mevcuttur. Ölçeğin 

cronbach alfa değeri 0,87 olarak verilmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,42 ila 0,94 arasında 

değişmektedir. Yapılan analizler sonucu bildirilen değerler şu şekilde vurgulanmıştır. Oyun oynama 

saatinin bozukluğu tanımlamada tek başına gücünün kısıtlı olmasına rağmen bozukluk grubunda olan 

oyuncuların haftada 30 saatin üzerinde oyunlara zaman ayırdığı belirtilmiştir. Yapılan Latent Profil 

Analizi (LPA) sonucunda oyuncular toplamda 5 gruba alınarak değerlendirilmiştir. Bu gruplar; gündelik 

oyuncular, düzenli oyuncular, oyunlara yüksek derecede katılım gösteren düşük riskli oyuncular, oyun-

lara yüksek derecede katılım gösteren yüksek riskli oyuncular ve son olarak bozukluk yaşayan oyuncu-

lar şeklindedir. Oyunlara yüksek katılım gösteren ancak riskin arttığı grubun en önemli farkının çatışma 

ve nüks etme boyutlarında olduğu belirtilmiştir. Yani riskli grubun diğer yüksek katılım gösteren ancak 

riskin düşük olduğu gruba kıyasla çatışma ve nüks etme alt puanları daha yüksek olarak bulunmuştur. 

Ancak yüksek katılım gösteren grup ile bozukluğun tanımlandığı grup arasındaki en belirgin alt boyutun 

‘geri çekilme belirtileri’ puanları olduğu vurgulanmıştır. Bozukluğun var olduğu gruptaki oyuncuların 

tipik olarak haftada 30 saati aşkın oyun oynadıkları belirtilmiştir. Ayrıca bozukluğun var olduğu grup 

ile bozukluk olmayan grup arasındaki kesme puanı da 71 olarak verilmiştir (Pontes et al., 2014: 

e110137). 

Pontes ve et al., (2014: e110137) aynı çalışmasında DSM-5’in İnternet Oyun Oynama Bozukluğu kri-

terlerini modifiye ederek 9 maddeden oluşan ölçeğin kısa formunu geliştirmiştir. Kısa form, 5’li Likert 

tipinde 1 "asla", 2 "nadiren", 3 "bazen", 4 "sık sık", 5 "Çok sık" şeklinde olup, 528 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirimiş, Cronbach's Alpha katsayısı 0,87 olarak gösterilmiştir. 

Lemmens ve arkadaşları (2015: 567–582) Tarafından Geliştirilen İOOBÖ 

Ölçek son 12 ay içinde internet oyun oynama aktivitesini değerlendirmektedir. Yirmi yedi maddeden 

oluşan ölçek, hem dikotom (Evet (1), Hayır (0)) hem de politom ((0) asla, geçen yıl dört kez (1), geçen 

yıl 5-11 kez (2), ayda bir-üç kez (3), haftada bir veya daha fazla (4) ve her gün veya hemen hemen her 

gün (5)) yapıda seçenek sunmaktadır. Dikotom tipteki ölçekten minimum 0, maksimum 27 puan alın-

maktadır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,93 olarak elde edilmiştir. Politom yapıda kullanıldığında 

ölçekten 0-135 arasında puan alınmakta, 9 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 

0,94 olarak elde edilmiştir (Lemmens et al., 2015: 567–582) 

Lemmens et al., (2015: 567–582) aynı çalışmada ölçeğin dokuz maddelik kısa formunu da geliştirmiştir. 

İOOBÖ’nin orjinal çalışmasında 13-40 yaş grubu erişkin ve ergen örneğine uygulamıştır. Lemmens et 

al. (2015)’ın geliştirdikleri bu ölçek hem dikotom (hayır (0) veya evet (1) olarak) hem politom ((0) asla, 

geçen yıl dört kez (1), geçen yıl 5-11 kez (2), ayda bir-üç kez(3), haftada bir veya daha fazla (4) ve her 

gün veya hemen hemen her gün (5)) yapıdadır. Dikotom tipte ölçek toplam puanı (0-9) arasında, politom 
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yapıda ölçek toplam (0-45) puan elde edilmektedir. Dikotom tipteki ölçeğin kısa formunun güvenirlik 

katsayısı 0,93; politom tipdeki formun güvenirlik katsayısı 0,95 olarak bulunmuştur.  

BULGULAR 

İOOBÖ’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Yapıldığı Çalışmalar 

Geliştirilen ölçek formlarının Türkçe adaptasyonu beş farklı çalışmada ortaya konmuştur. Bu çalışmalar 

ile toplam altı ölçek alana kazandırılmıştır. Aşağıdaki tabloda Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan 

çalışmalar gösterilmiştir. 

Tablo 1. İOOBÖ’nin türkçe geçerlik ve güvenirliğinin yapıldığı çalışmalar 

Orijinal Ölçek Türkçe Ge-

çerlik ve 

Güvenirliği 

Yapan 

Örneklemi Ölçek Madde Sayısı ve 

Derecelendirme 

Ölçeğin Değerlendiril-

mesi 

Lemmens et 

al., (2015:567–

582) geliştir-

diği ölçeğin 

kısa formu 

Erkorkmaz, 

Zengin, To-

pal, Çınar, 

(2017: 152) 

13-24 yaş 

grubundaki 

bireyler  

(n: 453)  

 

9 madde, tek alt boyuttan 

oluşan ölçek dikotom tipte 

(1) Evet, (0) Hayır şeklin-

dedir. Cronbach’s Alpha iç 

tutarlılık katsayısı 0,801 

olarak hesaplanmıştır. 

Ölçekten alınabilecek mi-

nimum puan 0, maksi-

mum puan 9’dur. Ölçek 

toplam puanında;  

0-2 puan düzensiz oyun 

oynayıcı,  

3-5 puan düzenli oyun 

oynayıcıyı,  

6-9 Puan internette oyun 

oynama bozukluğu gös-

termektedir.  

Pontes et al., 

(2014: 

e110137) geliş-

tirdiği ölçeğin 

kısa formu 

Arıcak, 

Dinç, Yay, 

Griffiths  

(2018: 615‒

636). 

10-29 yaş 

arasındaki  

katılımcılar 

(n: 455) 

9 madde, tek boyuttan olu-

şan ölçek 5’li Likert tipinde 

olup ‘Asla’ 

(1 puan), “Nadiren” (2 

puan), “Bazen” (3 puan), 

“Sık sık” (4 puan) ve “Çok 

sık” (5 puan) şeklinde pu-

anlanmaktadır. Ölçekte ters 

kodlanan madde bulunma-

maktadır. Cronbach Alfa iç 

tutarlılık güvenirlik katsa-

yısı 0,82 olarak bulunmuş-

tur. 

Toplam puan, her bir 

maddeye verilen puanın 

tek tek toplanmasıyla elde 

edilmektedir. Böylece öl-

çekten elde 

edilebilecek toplam puan 

dokuz ile 45 arasında de-

ğişmektedir. Ölçeğin 

kesme noktası 36’dır. 
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Lemmens et 

al.,  (2015: 

567–582) ge-

liştirdiği ölçe-

ğin hem uzun 

hem kısa for-

munun politom 

tiptedeki ölçek 

formları 

Evren, Dal-

budak, 

Topcu, 

Kutlu, Ev-

ren, (2017: 

316-324) 

15 yaş üstü 

ergen ve 

genç yetiş-

kinler 

(n:457) 

27 madde, 6’lı (0) asla, ge-

çen yıl dört kez (1), geçen 

yıl 5-11 kez (2), ayda bir-üç 

kez (3), haftada bir veya 

daha fazla (4) ve her gün 

veya hemen hemen her gün 

(5) cevap seçeneğinden olu-

şur. Cronbach’s Alpha iç 

tutarlılık katsayısı .973 ola-

rak hesaplanmıştır 

 

Ölçeğin uzun formundan 

0-135 arasında puan alın-

maktadır. 

 

9 madde, tek alt boyuttan 

oluşan ölçeğin kısa formu, 

politom tiptedir (0, 1, 2, 3, 

4, 5).  Cronbach’s Alpha iç 

tutarlılık katsayısı .931 ola-

rak hesaplanmıştır 

 

Ölçeğin kısa formundan 

0-45 arasında puan alın-

maktadır. 

Pontes et al., 

(2014: 

e110137) geliş-

tirdiği ölçeğin 

kısa formu 

Evren, Dal-

budak,  

Topcu, 

Kutlu, Ev-

ren, Pontes, 

(2018: 349-

354). 

15-48 yaş 

arasındaki 

bireyler  

(n: 1250) 

9 madde, tek alt boyut, 5’li 

Likert tipinden oluşan ölçe-

ğin kısa formu, dikotom 

tipte (1) asla, (5) çok sık 

şeklindedir. Cronbach’s 

Alpha iç tutarlılık katsayısı 

.894 olarak hesaplanmıştır 

Ölçekten elde edilebile-

cek toplam puan 9-45 

arasında değişmektedir. 

Pontes et al., 

(2014: 

e110137) tara-

fından geliştiri-

len ölçeğin 

uzun formudur. 

Çakıroğlu,  

Soylu, 

(2019: 1-7). 

12-18 yaş 

aralığındaki 

549 ergenle 

gerçekleşti-

rilmiştir. 

20 madde ve 5 alt boyuttan 

oluşan ölçeğin 2 ve 19. 

maddeleri negatif ifade 

içermekte olup, 

ters puanlanmaktadır. Ölçe-

ğin yanıt seçenekleri (1) ke-

sinlikle 

katılmıyorum, (2) katılmı-

yorum, (3) ne katılıyorum 

ne katılmıyorum, (4) katılı-

yorum, (5) kesinlikle katılı-

yorum şeklinde değişmek 

olup, 5’li likert tiptedir. Öl-

çeğin Cronbach alfa değeri 

0,86 olarak bulunmuştur. 

Ölçek, oyun oynayan er-

genleri riskli, bozukluk 

olan ve olmayan olarak 

şeklinde ayırabilmektedir. 

Ölçek toplam puanı 60 

üzerinde olan olguların 

riskli ve 69 üzerinde olan 

olguların ise bozukluğu 

tanımladığı gösterilmiştir. 
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SONUÇ 

Türkçe literatüre kazandırılan ölçeklerin; 

 10-70 yaş arasındaki bireylere uygulanabileceği, 

 9-20-27 maddelerden oluştuğu, 

 Dikotom ya da politom yapıda seçenekler sundukları gösterilmiştir.  

Elde edilen bu veriler ışığında İOOBÖ’nin Türk toplumunda İnternet Oyun Oynama bozukluğunu de-

ğerlendirebilecek düzeyde geçerli ve güvenilir ölçme araçları olduğu düşünülmektedir.  
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İKİZ BEBEKLERDE KANGURU BAKIMI 

Hamide ZENGİN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı Bilecik / Türkiye               

Öz: Kanguru Bakımı (KB); ebeveyn ile bebek arasında etkileşimi sağlayan, yalnız bezi bulunan bebeğin 

ebeveynin göğsü üzerinde, bebeğin yüzü ebeveyne dönük ve dik pozisyonda yerleştirilmesidir. KB uy-

gulanan bebekte; ebeveynin kalp sesleri ile rahatlama, sakinleşme ve hızlı uykuya dalma ve uzun süreli 

uyuma gerçekleşir. Anne, gebeliğinin bittiğini hisseder, ebeveynlik rolüne erken girer. Anne-bebek ara-

sındaki bağlanmayı kolaylaştırır, annenin bebeğinin bakımınına katılmasına olanak sunar. KB, bebeğin 

vital bulgularının stabil olmasını, hastanede kalış süresini kısaltır, bebeğin büyüme ve gelişmesi üzerine 

olumlu etkisi olan bir uygulamadır. Ağrılı prosedürlerden önce ve sonra uygulanan KB, bebeklerde dav-

ranışsal ve fizyolojik ağrı tepkilerini azaltmada yardımcı olabilir. Yardımcı üreme tekniklerinin kulla-

nımının artması ile ikiz bebeklerin oranı dünyada ve ülkemizde ciddi oranda artış göstermektedir. Ge-

lişmiş ülkelerdeki çoğul bebek doğum oranı %1-3 arasında değişmektedir. Ülkemizde ikiz bebek doğum 

oranı ise %1,6-2,7 arasında bildirilmiştir. Doğum sonrası ikiz bebekler, prematüreliğe bağlı sorunlarla 

karşılaşmaktadır. KB, annenin süt salgısını arttırdığı, emzirmeyi kolaylaştırdığı ve prematüreliğin getir-

diği olumsuz etkileri azalttığı çalışmalarla bildirilmiştir. KB, prematüre bebeklerde altı aylık olana dek, 

miadında doğan bebeklerde ise doğum sonu üç aya kadar uygulanabilmektedir. KB uygulaması  baş-

lanma zamanı ve uygulama süresine göre sınıflandırılmaktadır. Bu iki sınıflamaya ilave olarak ikiz be-

beklerde uygulama şekline göre KB; ayrık, ardışık ve paylaşılmış olmak üzere üç farklı şekilde uygula-

nabilir.  Bu çalışmada, ikiz bebeklerdeki KB yöntemleri üzerinde durulması planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İkiz Bebek, Kanguru Bakımı, Kanguru Bakımı Sınıflaması 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Uterusta birden fazla fetüsün varlığı çoğul gebelik olarak tanımlanır. Çoğul gebelik oranlarında son 

yıllarda yardımcı üreme tekniklerinin kullanımının artması nedeniyle belirgin bir şekilde artış görül-

müştür. Çoğul gebeliklerin büyük çoğunluğunu ikiz gebelikler oluşturmaktadır (Yayla, Baytur, 2008: 

1-14, Sezer ve ark., 2011: 201–212, Otta et al 2016: 679-686). Sezer ve ark.’nın (2011: 201–212) yap-

tıkları çalışmada çoğul gebeliklerin %80-97,3’ünü ikiz gebeliklerin oluşturduğu belirtilmektedir. Aynı 

çalışmada ikiz doğum oranı %1,7 bulunmuştur. Ülkemizde yapılan yaklaşık 70.000 canlı doğumun de-

ğerlendirildiği çok merkezli epidemiyolojik çalışmada ikiz doğum prevelansı %1.86 (Yayla, Baytur, 

2008: 1-14), başka bir çalışmada ise ikiz doğum oranı %2,7 olarak gösterilimiştir (Güler ve ark., 2016: 

256-262). Çoğul gebeliklerin sayısındaki bu artış aynı zamanda bu gebeliklere bağlı komplikasyonları 

da artırmaktadır (Menekşe, 2019: 1). Çoğul gebeliklerde özellikle preterm doğum ve prematüriteye bağlı 

komplikasyonlar daha sık gözlenmektedir (Speroff, Fritz, 2005: 1215-74). Preterm bebeklerde, doğum 

odasında canlandırma uygulanma oranı, solunum sorunları, hipoglisemi, sepsis, sarılık, termoregülas-

yon sorunları, beslenme problemleri, mortalite gibi komplikasyonlar daha fazladır. (Özdoğan ve ark., 

2014: 57-64 ). Maternal ve perinatal morbidite oranlarının yüksek olması nedeniyle çoğul gebelikler 

riskli gebelikler sınıfında değerlendirilmektedir (Menekşe, 2019: 1, Güler ve ark., 2016: 256-262 ). 

AMAÇ 

Bu çalışma ile ikiz bebeklerde kanguru bakımı uygulaması ve sınıflamasının açıklanması hedeflendi. 
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KANGURU BAKIMI 

Kanguru Bakımı (KB); ebeveyn ile bebek arasında etkileşimi sağlayan, yalnız bezi bulunan bebeğin 

ebeveynin göğsü üzerinde, bebeğin yüzü ebeveyne dönük ve dik pozisyonda yerleştirilmesidir (Conde-

Agudelo et al., 2011: 1-120, Conde-Agudelo, Díaz-Rossello, 2014: 1-137, Zengin, Çınar, 2019: 69-83; 

Cinar, Zengin, 2019: 22).  

Ebeveyni ile KB uygulanan  bebekte; ebeveynin kalp sesleri ile rahatlama, sakinleşme ve hızlı uykuya 

dalma ve uzun süreli uyuma gerçekleşir. Bebeğin anne sütü alımını kolaylaştırır, hipoglisemi gelişimini 

önler, emzirme başarısını arttırır. Anne, gebeliğinin bittiğini hisseder, ebeveynlik rolüne erken girer. 

Anne-bebek arasındaki bağlanmayı kolaylaştırır, annenin bebeğinin bakımınına katılmasına olanak su-

nar. KB, bebekte mortalite oranını azalttığı, bebeğin vital bulgularının stabil olmasını, hastanede kalış 

süresini kısaltır, bebeğin büyüme ve gelişmesi üzerine olumlu etkisi olan bir uygulamadır (Charpak et 

al., 2005: 514-522, Gupta, et al., 2007: 747–749, Conde-Agudelo, Belizán and Diaz- Rossello 2011: 

ss.1-120, Carbasse et al., 2013: 255-62, Conde-Agudelo and Díaz-Rossello 2014: 1-137). Ağrılı prose-

dürlerden önce ve sonra uygulanan KB, bebeklerde davranışsal ve fizyolojik ağrı tepkilerini azaltmada 

yardımcı olabilir (Cong  et al, 2012: 127-136). KB, gerek bebek gerekse ebeveyn açısından yararlarının 

oluşmasında bilimi estetik değerlerle birleştirerek aileye sunan hemşireler için eşsiz bir mesleki tatmin-

dir (Zengin, Çınar 2019: 69-83). 

KB yalnızca ebeveyn tarafından uygulanan bir yöntem değildir. Ebeveynini kaybeden ya da ebeveyni 

tarafından terk edilmiş bebeklerde de bebeğe bakım veren kişiler, sağlık çalışanları ya da gönüllü ebe-

veynler de KB uygulayabilirler (Ludington-Hoe, Golant 1993). KB, durumu stabil, sağlıklı tüm yenido-

ğanlara uygulanabilir. Preterm bebeklerde altı aya kadar, term bebeklere üç aya kadar devam edilebilir. 

Miadında ya da prematüre bebeklerin anne ve bebeğinin stabil olduğu, doğum sonu rutin bakım ve kont-

rolü yapıldıktan sonra ya da bebeğin durumu stabil, anne KB için uygun değilse; baba ile doğumdan 

sonraki ilk 24 saatte erken KB’na başlanabilir (WHO 2003: 1–48, Thukral et al., 2008: 497–503, Moore 

et al., 2012: 1-112). Doğum ağrlığı 1800 gr ve üzerinde doğan  bebeklere KB doğumdan kısa süre sonra 

başlanabilir, doğum ağırlığı 1200–1799 gr aralıkta olan bebeklerde önemli sağlık problemleri olabile-

ceği için  KB’na başlamak için en az bir hafta ya da daha uzun süre beklemek gerekebilir, ˂1200 gr 

altında doğan bebeklerde  doğum sonrası sık sık  ciddi prematüreliğe bağlı morbiditeler gelişmektedir. 

Bu nedenle KB’ye başlanması haftalar alabilir (WHO 2003: 1–48, Thukral et al., 2008: 497–503, Moore 

et al., 2012: 1-112). KB uygulaması ideal olarak en az 65 dakika ya da bebeğin bir uyku siklusu geçir-

mesi önerilmektedir (Nyqvist et al., 2010: 812-819). 

Kanguru Bakımının Sınıflandırması 

KB, başlanma zamanı ve uygulama süresine göre iki şekilde sınıflandırılmaktadır (Anderson, 1999: 131-

160). Ayrıca ikiz bebeklerde uygulama şekline göre de değişiklik göstermektedir (WHO 2003: 1–48). 
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Tablo 1. KB sınıflandırması 

Uygulamaya zamanına göre Uygulama süresine göre Uygulama şekline göre 

 Geç KB 

 Orta KB 

 Erken KB 

 Çok Erken KB 

 Doğum KB 

 Sürekli KB 

 Aralıklı KB 

 Ayrık KB 

 Ardışık KB 

 Paylaşılmış KB 

(WHO 2003: 1–48, Anderson, 1999: 131-160). 

1. KB Uygulama zamanına göre: Geç, orta, erken ve çok erken kanguru bakımı şeklindedir (Anderson, 

1999: 131-160). 

Geç kanguru bakımı (Late Kangaroo Care); bebeğin YYBÜ’nden çıktıktan sonraki dönemde yapılan 

KB’dır (Anderson, 1999: 131-160). 

Orta kanguru bakımı (Middle Kangaroo Care); doğumdan sonra yedi gün içinde başlayan, bebeğin 

stabil veya non-stabil olduğu, ventilatasyon cihazı ile solunumun desteklendiği dönemde gerçekleşir 

(Anderson, 1999: 131-160). 

Erken kanguru bakımı (Early Kangaroo Care); doğum sonrası ilk bir ile 24 saatleri arasındaki yeni-

doğanın sıcak inkübatörde oksijen gereksinimi ve Total Parenteral Nütrisyon (TPN) ile beslemesini sağ-

lanan durumu stabil yenidoğanlara uygulanan KB’dır (Anderson, 1999: 131-160, Moore et al., 2012: 1-

112) 

Çok erken kanguru bakımı (Very Early Kangaroo Care); doğum salonunda, doğum sonu 30-40. 

dakikalar arasında başlayan KB’dır. Bebeğin çıplak olarak annenin çıplak göğsüne prone pozisyonunda 

yerleştirilip üzerine temiz bir battaniye ya da ısıtılmış steril örtü örtülerek gerçekleştirilir (Anderson, 

1999: 131-160, Moore et al., 2012: 1-112). 

Doğum kanguru bakımı (Birth Kangaroo Care); bebeğin doğar doğmaz, annenin çıplak göğsüne ya 

da karnına yüzüstü pozisyonunda konularak uygulandığı KB’dır. Yenidoğanın termoregülasyonunu sağ-

lamak için bebeğin başına kuru bir başlık giydirilmeli ve evoporasyonla ısı kaybını önlemek için ıslan-

dığında değiştirilmelidir. Önceden ısıtılmış örtü ile bebeğin üzeri örtülmelidir (Anderson, 1999: 131-

160, Moore et al., 2012: 1-112). 

2. KB Uygulama süresine göre: Sürekli ve aralıklı KB şeklinde yapılmaktadır (Nyqvist et al., 2010: 

812-819). 

Sürekli KB: Günlük 20 saatten daha uzun süren, inkübatör yetersizliği olan yerlerde özellikle gelişme-

miş ya da gelişmekte olan ülkelerde uygulanan KB’dır (Nyqvist et al., 2010: 812-819, WHO 2003: 1–

48). 1 Hem gündüz hem de gece sürekli olarak verilir. Hastanede ve 1800 gramın altındaki bebeklere 

evde de uygulanabilir.1KB uygulayan kişi tercihen annedir, annenin kendi fizyolojik ihtiyaçları dışında 

KB uygulamasını içerir. 
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Aralıklı KB: Gelişmiş ülkelerde, term bebekler için sıklıkla kullanılan, bir veya birkaç saat süren 

KB’dır. Aralıklı KB tüm yenidoğanlarda uygulanabilmesine rağmen bazı durumlarda; stabil olmayan 

ve akut mekanik ventilasyon gereksinimi olan, vazopresör tedavi alan, göğüs tüpü ya da batın drenajı 

olan, santral venöz kateteri ve göbek kateteri olan yenidoğanlarda kontrendikedir (Davanzo et al., 2013: 

332– 338). 

3. KB uygulama şekline göre: Ebeveyn ikiz bebeklerine KB kolayca uygulayabilir. Ayrık, ardışık ve 

paylaşılmış KB şeklinde yapılmaktadır (WHO 2003: 1–48).   

Ayrık kanguru bakımı: Anne ve babanın aynı anda bebeklerine KB’nı uygulamalarıdır. Annenin be-

beklerden birine KB vermesi esnasında babanın da diğer bebeğe KB vermesi durumudur (WHO 2003: 

1–48).   

Ardışık kanguru bakımı: Aynı ebeveynin bebeklerine ard arda KB uygulamasıdır (WHO 2003: 1–48).  

Paylaşılmış kanguru bakımı: Tek ebeveyn tarafından iki bebeğe aynı anda KB uygulamasıdır (WHO 

2003: 1–48), her bebek ebeveynin göğsünün bir tarafına yerleştirilir (W-kurbağa pozisyonunda bebekler 

ebeveynin göğsüne yerleştirilir. 1  

İkiz bebeklerde KB Uygulaması 

KB uyguluma şekli (ayrık, ardışık veya paylaşılmış) ne olursa olsun tüm ebeveynler uygulama hakkında 

bilgilendirilir, soruları varsa yanıtlanır. Uygulayan kişi anne ise sütyeni veya dar kıyafetleri varsa çı-

karttırılır. Uygulamaya özel kıyafet/önlük/bol t-shirt/V şeklinde gömlek,pijama varsa KB uygulayan 

kişilere giydirilir.  KB uygulayan kişi/kişiler güvenli ve rahat bir koltuk/yatağa oturtulur/yatırılır. Be-

bekler inkübatörde ise; inkübatörden alınırken battaniyeye sarılır. Ortam ısısı 220’nin altında ise bebek-

lere başlık giydirilir (WHO, 2003: 1–48, Zengin, Çınar, 2019: 69-83, Polat 2018: 105-116).  

Tüm KB uygulamalarında bebekler, KB uygalayan kişinin üst kıyafetinin üstünden geçirerek, açarak, 

veya esneterek uygulayıcının çıplak tenine teması sağlanır. Bebeklerin sırtı battaniye ile örtülür. KB 

uygulayan kişinin bebeğini/bebeklerini güvenli tutması sağlanır (Zengin, Çınar, 2019: 69-83, Polat 

2018: 105-116). Ayrık ya da ardışık KB sırasında ebeveyn bebeğini iki göğsü arasında dik pozisyonda 

(kurbağa pozisyonu), paylaşılmış kanguru bakımında ise her iki bebek ebeveynin her iki göğsüne W-

kurbağa pozisyonunda) tutmalıdır. 1 Her bebeğin göğsü KB uygulayan kişinin göğsünün üstüne yerleş-

tirilerek, başlarının ekstansiyonda tek bir yöne dönük olması sağlanmalıdır. Başın ekstansiyonda olması; 

bebeğin hava yolunun açık tutulmasını ve ebeveyn ile göz temasının kurulmasını (etkileşime girmesini) 

sağlar. Bebeklerin karnı, KB uygulayan kişinin epigastrik seviyesinde olmalıdır. Böylece, uygulayıcının 

solunum hareketleri bebekleri uyarır ve apne oluşumu engellenir, bebekler daha rahat nefes alır. Bebek-

ler, amaçsızca kol ve bacaklarını hareket ettirmediğinden oksijen ve kalori kullanımı azalır (WHO 2003: 

1–48, Thukral et al., 2008: 497–503). Bebeklerin havayolu açıklığı, mevcut pozisyonun uygunluğu kont-

rol edilir (Zengin, Çınar, 2019: 69-83, Polat 2018: 105-116). Bebeklerin ve KB uygulayan kişinin kon-

forundan emin olunmalıdır. KB uygulayan kişi ile bebekleri gözlemlenir, kaydedilir. Bebeklerin vücut 

sıcaklığı yakın izlenir (Polat 2018: 105-116). Ortam ısısı 24 0C ve altında olması durumunda sürekli KB 

uygulanan bebeğin ateşi 36,5–37 0C arasında olması istenir. Ancak KB esnasında nadir de olsa hipotermi 

gelişebilir. Özellikle hipotermisi olan bebeklerin KB uygulayan kişiden alınıp küvöze konması esna-

sında ateş takibi gereklidir (Davanzo et al., 2013: 332– 338). 
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SONUÇ 

Tüm sağlık çalışanlarına KB’nın yararları, uygulama kriterleri, uygulama şekilleri hakkında hizmet içi 

eğitimler verilmelidir. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ortamında tüm preterm bebekler başta olmak 

üzere ikiz bebeklere KB uygulaması hemşirelik bakımının rutin bir parçası olmalıdır. Ebeveynlere de 

KB ile ilgili eğitimler verilmeli, bebekleri ile KB uygulaması yapmaları yönünde cesaretlendirilmelidir. 

Hemşire akademisyenlerin ikizlerde KB ile ilgili çalışmalar yapmaları, literatüre kazandırmaları ayrıca 

önemlidir. 

KAYNAKÇA 

Anderson, G.C., (1999). Kangaroo care of the premature infant. In E. Goldson (Ed.), Nurturing The 

Premature Infant: Developmental Interventions in the Neonatal İntensive Care Nursery. New 

York: Oxford University Press, p.131-160. 

Carbasse, A., Kracher, S., Hausser, M., Langlet, C., Escande, B., Donato, L., Astruc, D., Kuhn, P., 

(2013). Safety and Effectiveness of Skin-To-Skin Contact in the NICU to Support Neurodeve-

lopment in Vulnerable Preterm Infants. J Perinat Neonatal Nurs, 27: 255-62. 

Charpak, N., Ruiz, G. J., Zupan, J., Cattaneo, A., Figueroa, Z., Tessier, R., Cristo, M., Anderson, G., 

Ludington, S., Mendoza, S., Mokhachane, M., Worku, B., (2005). Kangaroo Mother Care: 25 

Years After. Acta Paediatr, 94:514-522. 

Cinar, N., Zengin, H., (2019). Two hearts beating: the history and benefits of “Kangaroo Care”. Hektoen 

International Journal, 22. https://hekint.org/2019/04/22/two-hearts-beating-the-history-and-be-

nefits-of-kangaroo-care/  

Conde-Agudelo, A., Belizán, J.M., Diaz-Rossello, J., (2011). Kangaroo Mother Care To Reduce Mor-

bidity And Mortality In Low Birthweight İnfants. Cochrane Database Syst Rev., 16 (3), 1-120. 

Conde-Agudelo, A., Díaz-Rossello, J. L., (2014). Kangaroo Mother Care to Reduce Morbidity And 

Mortality in Low Birthweight İnfants. Cochrane Database Syst Rev, 4: CD002771, 1-137. 

Cong, X., Cusson, R. M., Hussain, N., Zhang, D.,  Kelly, S. P., (2012). Kangaroo Care and Behavioral 

and Physiologic Pain Responses in Very-Low-Birth-Weight Twins: A Case Study. Pain Mana-

gement Nursing : Official Journal Of The American Society Of Pain Management Nurses, 13(3), 

127–138. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2010.10.035 

Davanzo, R., Brovedani, P., Travan, L., Kennedy, J., Crocetta-Sanesi, C., Strajn, T., De Cunto, A., 

(2013). Intermittent Kangaroo Mother Care: A NICU Protocol. Journal of Human Lactation, 

29(3):332– 338. 

Gupta, M., Jora, R., Bhatia, R., (2007). Kangaroo Mother Care (KMC) in LBW Infants a Western Ra-

jasthan Experience. Indian J Pediatrics, 74(8):747–749. 

Güler, A. E., Pehlivan, H., Korucuoğlu, Ü., Çakmak, B., Şahin, S., Biri, A. A., (2016). Spontan ve 

Yardımcı Üreme Tekniği ile Oluşan İkiz Gebeliklerin Perinatal Sonuçları. Gaziosmanpaşa Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(4), 256-262. 

Ludington-Hoe, S. M., Golant, S.K., (1993). Kangaroo care. The Best You Can Do To Help Your Pre-

tem Infant. Bantam Books, USA. ISBN: 0-553-37245-9. 

https://hekint.org/2019/04/22/two-hearts-beating-the-history-and-benefits-of-kangaroo-care/
https://hekint.org/2019/04/22/two-hearts-beating-the-history-and-benefits-of-kangaroo-care/


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

166 

Menekşe, D. (2018). İkiz bebek bekleyen gebelere verilen emzirme eğitiminin emzirme niyetlerine et-

kisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik 

Bilimi, Sakarya. 

Moore, E. R., Anderson, G. C., Bergman, N., (2012). Early Skin-To-Skin Contact for Mothers and Their 

Healthy Newborn Infants. Cochrane Database Syst Rev., 16;5:CD003519. doi: 

10.1002/14651858.CD003519.pub3. 

Nygvist, K. H., Anderson, G. C., Bergman, N., Cattaneo, A., Charpak, N., Davanzo, R., Ewald, U., 

Ludington-Hoe, S., Mendoza, S., Pallás-Allonso, C., Peláez, J. G., Sizun, J., Widström, A. M., 

(2010). State of the Art and Recommendations Kangaroo Mother Care: Application in a High-

Tech Environment. Acta Pædiatr, 99(6):812-819. 

Otta, E., Fernandes, E. S., Acquaviva, T. G., Lucci, T. K., Kiehl, L. C., Marco, A. C. Varella, M. A. C., 

Segal, N. L., Valentova, J. V., (2017). Twinning and multiple birth rates according to maternal 

age in the City of São Paulo, Brazil: 2003–2014. Twin Research and Human Genetics, 19 (6): 

679-686. 

Özdoğan, T., Yıldız-Aldemir, E., Kavuncuoğlu, S., (2014). Orta Derece ve Geç Prematüre Bebekler ve 

Sorunları. İKSST Derg, 6(2): 57-64. doi:10.5222/iksst.2014.0057. 

Polat, A., (2018). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Kanguru Bakımı. (In: Yenidoğan Yoğun Bakım 

Hemşireliği Eds: Eren Özek, Hülya Selva Bilgen), Güneş Tıp Kitabevleri, p:105-116. 

Sezer, S. D., Küçük, M., Yuksel, H., Odabasi, A. R., Türkmen, M., Çakmak, B. Ç., Döger, F. K., (2011). 

Perinatal and neonatal outcomes in twin pregnancies in Turkey. Twin Research and Human 

Genetics, 14 (2): 201–212. 

Speroff, L., Fritz, M., A., (2005). Assisted Reproductive Technologies. In: Clinical Gynecologic En-

docrinology and Infertility. 7th edition. Philadelphia: Lippincott Williams, 32: 1215-74. 

Thukral, A., Chawla, D., Agarwal, R., Deorari, A. K., Vinod, K. P., (2008). Kangaroo Mother Care-an 

Alternative to Conventional Care. Indian Journal of Pediatrics,75:497–503. 

WHO. (2003). World Health Organization. Department of Reproductive Health and Research. Kangaroo 

mother care: A Practical Guide. WHO, Geneva, Switzerland, p. 1–48. http://www.who.int/en/ 

(Erişim tarihi: 22/12/2020). 

Yayla, M., Baytur, Y., (2008). Multicentric multiple pregnancy study I Epidemiology. Prenatal Journal, 

16 (1): 1-14. 

Zengin, H., Cinar, N., (2019). Kanguru Bakımı Konfor Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirlik 

Çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 21 (1-2),  69-83. 

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/b.-Perinatal-Education-Programme-

2005.-Unit-43-KMC-Principles.pdf (Erişim tarihi: 25.12.2020) 

  

https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/b.-Perinatal-Education-Programme-2005.-Unit-43-KMC-Principles.pdf
https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/b.-Perinatal-Education-Programme-2005.-Unit-43-KMC-Principles.pdf


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

167 

SEZARYEN SKAR HATTI GEBELİĞİNİN ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE TİPLENDİRİLMESİ, HİSTEROSKOPİ İLE GÖRÜNTÜLENMESİ, DİLATASYON 

ASPİRASYON KÜRETAJ VE FOLEY BALON KATETER İLE BAŞARILI TEDAVİSİ:  

OLGU SUNUMU 

Gülşah SELVİ DEMİRTAŞ 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü, İzmir/ Türkiye 

Öz: Sezaryen hattı gebeliği nadir rastlanan ve hayatı tehdit eden bir dış gebelik türüdür. Artan sezaryen 

oranlarına bağlı olarak gelişen iyatrojenik ektopik gebelik türüdür. Burada polikliniğe rutin kontrol 

amacı ile başvuran son adet tarihine göre 6 hafta 1 gün ile uyumlu sezaryen skar hattı gebeliği olan bir 

hastanın ultrason ile tanısının konulup histeroskopi ile gebelik ürününün skar hattında görüntülenmesi 

ardından dilatasyon, aspirasyon küretaj ve foley kateter ile başarılı tedavisi sunuldu. Amaç literatürde 

bir çok tedavi yöntemi belirtilmiş olan  bu nadir ve tehlikeli gebelik türünün özellikle tip 1’i için aspi-

rasyon küretaj ve foley kateterin tedavide güvenli olduğunu göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, Skar Hattı, Gebelik 

GİRİŞ  

Ektopik gebelikler tüm gebeliklerin %2 sini oluşturmaktadır (1) .Sezaryen hattı ektopik gebeliği nadir 

rastlanan ektopik gebelik tipi olup hayatı tehdit eden önemli bir klinik durumdur. Bu ektopik gebelik 

türü iatrojeniktir. Son zamanlarda artan sezaryen oranlarına bağlı olarak görülme sıklığı da artmaktadır 

(2).  Skar hattı gebeliklerinin insidansının, daha önce sezaryen gebelik geçirenlerde 1/800-1/2.500 ora-

nında olduğu tahmin edilmektedir (3).  

Sezaryen hattı gebeliği nadir rastlanan bir tanı olsa da bu tehlikeli durumun tanısının erken konulması 

ve tedavisinin yapılması önem arz etmektedir. Tanının atlanılması uterin rüptür, hemoraji, histerektomi 

ve fertilitenin kaybı ve olası anne ölümleri gibi durumlara neden olabilir. Skar gebeliklerinin tedavisi 

konusunda literatürde tanımlayıcı bir algoritm bulunmamaktadır. Tedavide trofoblastik dokunun çıka-

rılması, dilatasyon küretaj, lokal veya sistemik olarak metotreksat uygulanması, uterin arter embolizas-

yonu ile birlikte küretaj ve / veya metotreksat uygulamaları gibi bir çok yöntem tanımlanmıştır  (4,5,6).  

 Sunduğumuz olgu sunumu ile özellikle ilk tanısal değerlendirmede kullandığımız ultrasonografinin 

hem tanının konulmasında hem de tedavinin planlanmasında önemli bir yeri olduğunu göstermiş olduk. 

Histeroskopi ile skar hattı gebeliğinde trofoblastik dokunun yerinin   görüntülenmesi ve sonrasında di-

latasyon ve aspirasyon küretaj ile foley balon kateterini tip 1 sezaryen hattı gebeliğinde tedavide güvenle 

kullandık. 

OLGU  

 35 yaşında gravida 5 parite 4 geçirilmiş 4 sezaryen tanılı olan ve rutin kontrol amaçlı olarak hastanemize 

başvuran olgunun son adet tarihine göre 6 hafta 1 gün ile uyumlu gebeliği mevcuttu. Hasta transvaginal 

ultrason ile değerlendirildi. Gebelik kesesinin alt segmentte sezaryen hattına yerleştiği izlendi (Resim 

1). Skar gebeliği tanısında olması gerektiği gibi uterine kavite boş idi. Serviks internal os ve servikal 

kanal net olarak değerlendiriliyordu. Gebelik kesesi sezaryen hattında ve mesane ile ön uterin duvar 

arasında yaklaşık 2 mm lik  alan mevcuttu. Gebelik kesesi içerisinde 6 hafta 0 gün ile uyumlu kardiyak 

aktivitesi olan tek embryo ve yolk salk izlendi . Hastanın herhangi bir şikayetinin olmaması üzerine 
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operasyon için gerekli rutin kan tahlilleri ve anestezi konsültasyonu sonrası hasta ertesi güne çağırıldı. 

Onamı alına hasta  kan hazırlığı da yapılarak intravenöz genel anestezi altında ofis histeroskopi ile ka-

viteye girildi. Skar hattı gebeliği görüldü. Trofoblastik dokunun skar alanından uzakta olduğu ve amni-

otik kesenin skar hattına yerleştiği (tip 1 ) izlendi (Resim 2). Kavitenin ve servikal kanalın boş olduğu 

görüntülendi. Dikkatli servikal dilatasyonun ardından 5 nolu karmen kanül ile kaviteye girilerek ultrason 

eşliğinde skar hattı gebeliği aspire edildi ve kavite dikkatlice kürete edildi. Yaklaşık 150 cc fetoplasental 

materyal boşaltıldı. Bu işlem sonrası tekrar histeroskopi ile kaviteye bakıldı. Skar hattının o alanda çok 

inceldiği gözlendi. Skar hattında hematom  oluşmaması için 16 nolu foley kateterin  balonu 30 cc ile 

şişirilerek bası yapması sağlandı (Resim3). Kanama normal idi. Komplikasyon gelişmedi. Foley sonda 

6 saat sonra sonda çekildi. Kanaması normal olan hasta aynı gün taburcu edildi. 

TARTIŞMA 

Artan sezaryen oranlarına sekonder olarak günümüzde görülme sıklığı artan skar gebeliğini ilk olarak 

1978 de Larsen ve Solomon tarif etmiştir (7). Günümüzde skar hattı gebeliklerindeki artışın nedeni se-

zaryen oranlarının artması ve tanısının görüntüleme yöntemleri ile erken konulabilmesidir. 

Olgumuz, rutin kontrole gelen bir hastada rastlantısal olarak transvaginal ultrasonografi ile saptanan 

skar hattı gebeliğinin sunumudur. Bu olguda skar gebeliğinin tanısında ve tipinin belirlenmesinde ultra-

sonografinin önemi vurgulanmıştır. Histeroskopi ile skar gebeliğinin tipinin doğrulanması sonrası ult-

rasonografi eşliğinde yaptığımız dilatasyon ve aspirasyon küretaj işlemi güvenle gerçekleştirilmiş ve 

daha sonrasında skar gebeliğinin oturduğu alanda hematom gelişmemesi için foley sonda balon kateter 

uygulaması yapılmıştır. İlk ultrasonografik değerlendirmede trofoblastik dokunun skar hattında olma-

dığı saptandı. Skar hattında amniotik kesenin yerleştiği izlendi ve bu  histeroskopik olarak  doğrulandı, 

olgu  dilatasyon ve aspirasyon küretaj ile ve sonrasında foley balon kateter ile başarılı  olarak tedavi 

edildi. 

 Literatürde şu ana kadar tedavide birçok strateji yayınlanmıştır ancak her bir metodun avantajları ve 

dezavantajları vardır. Daha önceki çalışmalar temelinde sistemik metotreksatın, dilatasyon küretajın 

veya uterin arter embolizasyon işlemlerinin yüksek komplikasyon oranları nedeni ile tedavide tek baş-

larına kullanılması önerilmemektedir (8). 2018’de yayınlanan bir metaanalizde fetüs kardiyak aktivitesi 

yoksa tedavi yönetiminde medikal tedavinin kullanılabileceği belirtilmiş ancak bu olguların da %30 

‘unun ise  acil tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir (9). 2016 ‘da yayınlanan bir literatür taramasında 

dilatasyon ve küretaj olan olguların %62’sinde tedavide başarı sağlandığı, %7’sinde ise histerektomi 

ihtiyacı doğduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu yayında ilk tedavi seçeneği olarak dilatasyon ve küretajın 

uygulanmaması önerilmiştir (10). Jurkovic ve arkadaşları dilatasyon ve küretaj uyguladıkları 8 hastanın 

3’ünde, Seow ve arkadaşları benzer olarak dilatasyon küretaj uyguladıkları 2 hastanın birinde masif 

intraoperatif kanama izlemişlerdir (11,12). 

Karahasanoğlu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise 13 hasta primer olarak ultrason eşliğinde as-

pirasyon küretaj ile hiçbir komplikasyon görülmeden tedavi edilmiştir (13). Bu çalışmadaki başarı oran-

larını ise kardiyak aktivitenin olmamasına, 8 haftadan küçük gebeliklerin çalışmaya alınmasına ve hiçbir 

gebelikte ön uterus duvarında bombeleşme bulgusunun olmamasına bağlamışlardır. Qiu ve arkadaşları-

nın yapmış oldukları bir çalışmada ise tedavide  uterin arter embolizasyonu sonrası dilatasyon küretaj 

ile histeroskopik rezeksiyon karşılaştırılmış olup ultrasonografi grubunda başarı oranı %84.6 iken his-

teroskopi grubunda bu oran %95.7 olarak verilmiş ve istatiksel olarak bir fark bulunmamış (p=0.243) 
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(14). Bununla birlikte bu çalışmada intraoperatif kan kaybının, hospitalizasyon süresinin ve genel komp-

likasyon oranlarının (hemoraji, anemi, infeksiyon, konsepsiyon ürünlerinin retansiyonu,  uterin adezyon 

gibi) histeroskopi grubunda daha az olduğu saptanmış (p=0.05). Fibroidlerin tedavisinde kullanılan ute-

rin arter embolizasyonu ile ilgili olarak literatürde endometrial atrofi, infertilite ve over fonksiyon bo-

zuklukları olduğuna dair veriler bildirilmektedir (15). Qiu ve arkadaşlarının bu çalışmasında ise litera-

türde bildirilen bu etkilerin olmadığı da belirtilmiştir. 

Vial ve arkadaşları skar gebeliklerinin ilk tiplendirmesini yapmışlardır (16). Birinci tipi amniotik kese-

nin skar hattına yapışması ve gebeliğin serviko-istmik alana ve uterin kaviteye doğru büyümesi ile olu-

şurken ikinci tipte ise trofoblastik dokunun skar hattı defektinde mesaneye doğru derin implantasyonu 

ile gerçekleşir. Bu gebeliklerde ise ilk trimestırda rüptür ve kanama riski vardır. İkinci ve daha tehlikeli 

olan tipin belirlenmesinde Vial ve arkadaşları  üç önemli sonografik kriterin bulunması gerektiğini be-

lirlemişlerdir (16). Trofoblastik dokunun temel olarak mesane ve anterior duvarda yerleşmesi, uterin 

kavitede fetal parçanın bulunmaması, ultrasonografik sagital görüntüde ön uterus duvarında bir düzen-

sizlik ve devamlılığın olmadığı gösterilmelidir. 

Bizim olgumuzda da skar hattına oturan gebeliğin tipi ultrasonografik olarak birinci tip olduğu belirlen-

miştir. Olgumuzda histeroskopi yapılmasının nedeni ultrasonografik olarak belirlenen tiplendirmenin 

visualize edilmek istenmesidir. Ayrıca dilatasyon ve aspirasyon küretaj sonrası skar hattının tekrar his-

teroskopik olarak görüntülenmesi ile sezaryen hattındaki defekt daha net izlenmiştir. Histeroskopik re-

zeksiyonun vakamızda tercih edilmemesinin nedeni olgunun tip1 ile uyumlu olması ve basit asirasyon 

küretaj ile skar hattındaki 2 mm kalınlığında incelmiş olan uterus ön duvarına zarar vermeden işlemi 

gerçekleştirebilmek idi.   

Sonuç olarak literatürde skar hattı gebeliklerinde geniş bir konsensüs bulunmamakla birlikte yayınlanan 

vakalar incelendiğinde tedavi hastaya göre sınıflandırılmalı, tanıda özellikle ultrasonografiden yararla-

nılmalı ve skar hattı gebeliğinin tipinin belirlenmesi önemlidir. Histeroskopi ise hem tanının doğrulan-

ması hem de özellikle skar hattı gebeliğinin tedavisinde   kullanılabilmesi ile  önemli bir cerrahi yön-

temdir. Özellikle birinci tip skar hattı gebeliğinde   dilatasyon, aspirasyon küretaj ve foley sonda uygu-

laması güvenle gerçekleştirilebilinir. 
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TÜRKİYE’DE DOĞUM SONU DÖNEMDE KONFOR KURAMI KULLANILARAK 

YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK1, Pelin CALPBİNİCİ2 

1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD,  

Ankara / Türkiye 

2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik  

Bölümü, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Nevşehir / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yapıl-

mış lisansüstü tezleri belirlemek ve incelemek; ulaşılan sonuçlarla ileride yapılacak çalışmalara rehber-

lik etmektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmada, betimsel tarama yöntemi 

ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; doğum sonu dönemde konfor kura-

mına dayalı çalışmalara ulaşmak için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez veri tabanında tam 

metnine ulaşılabilen, hemşire/ebeler tarafından yürütülmüş, problemin tanımlanması, verilerin toparlan-

ması ve araştırmanın diğer aşamalarında konfor kuramı kullanılan 32 tez oluşturmaktadır. Araştırma, 

Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yürütülen ve “doğum sonu, doğum sonu 

dönem, postpartum, hemşire, ebe, konfor, kolcaba, kuram, konfor kuramı’’ anahtar sözcükleriyle tara-

narak ulaşılabilen hemşirelik ve ebelik disiplinlerinde çalışılan lisansüstü tezlerle sınırlıdır. Tarama ya-

pılırken yıl sınırlaması yapılmamıştır. Taranan tezler; tezin yayınlanma durumu, araştırmanın değişken-

leri, araştırmanın tipi, örneklemi, tezin türü vb. değişkenlerine göre incelenmiştir. Çalışmanın örnekle-

mini doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanarak yürütülen 26 tez oluşturmuştur. Bulgular: Doğum 

sonu dönemde konfor kuramı kullanılan tezlerin 2007-2020 yıllarında yapıldığı ve bunların çoğunlukla 

yüksek lisans tezi olduğu belirlendi. Ulaşılan tezlerde doğum sonu dönemde uygulanan perineal sı-

cak/soğuk uygulama, masaj (sırt masajının, perine masajı, ayak masajı), doğum şekli, doğum sonu dö-

nemde verilen bakım hizmetleri ve destek faktörleri, TENS ve progresif gevşeme egzersizleri, epizyo-

tomide kullanılan sütur tekniği, doğumda kullanılan anestezi tekniği gibi değişkenlerin annelerin kon-

foruna etkisinin incelendiği belirlendi. Tezlerin üçte birinden fazlasının deneysel tasarıma sahip olduğu 

saptandı. Tezlerden biri ölçek geçerlik güvenirlik çalışması olup, biri konfor kuramına dayalı verilen 

eğitim ve danışmanlığın etkisinin değerlendirildiği çalışma, diğerleri ise veri toplama ve diğer aşamala-

rında konfor kuramının kullanıldığı çalışmalardır. Sonuç: Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Kol-

caba’nın konfor kuramına dayalı yürütülen çalışmaların incelenen parametreleri iyileştirmede etkili ol-

duğu, gebe bilgilendirme sınıfına katılım ve aktif faz süresi gibi değişkenlerin doğum sonu konforu 

etkilemediği ve konfor kuramının lisansüstü çalışmalarda kullanımına olan ilginin arttığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Konfor, Konfor Kuramı, Hemşirelik, Ebelik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Anne ve bebek için kritik bir zaman dilimi olan doğum sonu dönem, bütüncül, kapsamlı ve sistematik 

bir hemşirelik bakımına en fazla ihtiyaç duyulan dönemlerden biridir. Bu nedenle, komplikasyonların 

önlenmesi, sorunlara çözüm geliştirilmesi, annenin konforunun artırılması, gereksinimlerin karşılan-

ması için doğum sonu dönemde verilen bakımda model kullanılması önerilmektedir (Okuyan ve ark., 

2019; Fahey ve Shenassa, 2013). Doğum sonu dönemde verilen bakımın kuram/modele temellendiril-

mesi, anne ve bebeğin bakım verirken karşılanması gereken gereksinimleri belirleme, yapılan uygulama 
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ile gözlenen değişkenler ve sağlık bakım sonuçları arasındaki ilişki düzeyini açıklamada rehberlik et-

mektedir (Fehey ve Sehnassa, 2013). Doğum sonu dönemde anne bakımında konfor kuramı rehber alın-

dığında; annenin gereksinimlerine yönelik veri toplanması, gereksinimlere ilişkin konforu arttıracak 

hemşirelik/ebelik girişimlerinin planlanarak uygulanması ile optimal düzeyde konfor sağlanarak anne-

nin bakım kalitesi, memnuniyeti ve doğum sonu dönem yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlana-

caktır (Birgili, 2020; Alligood, 2013; Erdemir ve Çırlak, 2013). 

Katharine Kolcaba tarafından 2003 yılında geliştirilen “Konfor kuramı”, doğum sonu bakım uygulama-

larında annelerin sorunlarının daha sistematik ve bütüncül bir şekilde görülebilmesi ve bakımın kolay 

planlanabilmesi açısından yol göstericidir. Konfor kuramına göre konfor; “fiziksel, sosyokültürel, psi-

kospiritüel ve çevresel boyutta ortaya çıkan sorunların ferahlama, rahatlama ve sorunların üstesinden 

gelme” olarak üç düzeyde karşılanması olarak açıklanmaktadır (Kolcaba, 2003; Kolcaba ve Dimarco,, 

2005; Erdemir, 2013). Fiziksel, Psiko-spritüel, Çevresel ve Sosyokültürel konfor olmak üzere kuram 

dört farklı bileşeni, bütüncül olarak ele almaktadır. Kuramın temel hedefi ise; bireyin konforunun sağ-

lamasıdır (Birgili, 2020).  

Doğum sonu dönemde annelerin tüm gereksinimleri göz önüne alınarak özelde anne, bebek, aile; ge-

nelde ise toplum sağlığı için gerekli olan rahatlığın sağlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle, doğum 

sonu dönemde annelerin konfor düzeylerinin ve konforu etkileyen faktörlerin belirlenmesi; annelerin 

konforunu artıran rahatlatıcı girişimlerin uygulanması ön plana çıkmaktadır (Karakaplan ve Yıldız, 

2010; Birgili, 2020). Ülkemizde doğum sonu dönemde annelerin konfor düzeyini ve etkileyen faktörleri 

değerlendiren, konfor düzeyini artırmaya yönelik yöntemlerin etkinliği inceleyen konfor kuramını temel 

alan çalışmalara ilgi artmaktadır.  

 ÇALIŞMANIN AMACI  

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yapılmış lisan-

süstü tezleri belirlemek ve incelemek; ulaşılan sonuçlarla ileride yapılacak çalışmalara rehberlik etmek-

tir.  

KAPSAM 

Çalışma, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez veri tabanında tam metnine ulaşılabilen 26 tez 

ile yürütülmüştür. 

YÖNTEM  

Araştırmada betimsel tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Veri Tabanında (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) 

yer alan Türkiye’de doğum sonu dönemdeki kadınlara yönelik yapılmış olan ve “doğum sonu, doğum 

sonu dönem, postpartum, hemşire, ebe, konfor, kolcaba, kuram, konfor kuramı” anahtar sözcükleriyle 

taranarak ulaşılabilen lisansüstü tezler oluşturdu. Tarama sonucunda ulaşılabilen tez sayısının 32 olup, 

ulaşılabilir, hemşirelik ve ebelik alanında yapılmış, tam metnine ulaşılabilen, hemşire/ebeler tarafından 

yürütülmüş, problemin tanımlanması, verilerin toparlanması ve araştırmanın diğer aşamalarında konfor 

kuramı kullanılan 26 tez araştırmanın örneklemini oluşturdu.  

Ulaşılan tezler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Tez İnceleme Formu” ile değerlendirilmiştir. Tez 

inceleme formunda tezi yürüten kişinin ismi-soy ismi, tez danışmanının ismi-soy ismi ve tezin bitirildiği 
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dönemde sahip olduğu unvanı, tezin yayınlanma yılı, tezin türü, çalışılan değişkenler, çalışmanın türü, 

örneklem ve değişkenlerine göre incelenmiştir. Veriler, doküman analizi “doküman analizi” tekniği ile 

değerlendirilmiştir. Veriler, 01 Kasım- 12 Aralık 2020 tarihlerinde elde edilmiştir. Verilerin analizinde, 

her tezin adı temel alınmıştır. Her bir tezin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek amacıyla PubMed, 

Google Scholar, Ovid, Web of Science, EBSCOhost, Türk Medline ve Ulakbim veri tabanlarında tarama 

yapılmıştır.  

BULGULAR  

Araştırmaya dahil edilen tezlerin 2007-2020 yılları arasında yürütüldüğü saptandı. Tezlere ilişkin; tezin 

adı, yazarı, danışman ve unvanı, tezin yılı, araştırma türü vb. bazı özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 

1’de verildi. İncelenen tezlerin %42.3’ ünün deneysel, % 7.7’sinin yarı deneysel, %30.8’inin tanımla-

yıcı, %15.4’ünün kesitsel, %3.8’inin vaka kontrol çalışması olduğu belirlendi. Tezlerin yarıdan fazlası-

nın yüksek lisans tezi olduğu (%57.7) ve doktora tezlerinin yarısından fazlasının (%54.5), yüksek lisans 

tezlerinin büyük çoğunluğunun (%93) yayınlanmamış olduğu saptandı (Tablo 1).  

Çalışma kapsamına alınan tezlerde annelerin doğum sonu konforunu; perineal sıcak/soğuk uygulama, 

masaj (sırt masajının, perine masajı, ayak masajı), doğum şekli, doğum sonu dönemde verilen bakım 

hizmetleri ve destek faktörleri, TENS ve progresif gevşeme egzersizleri, epizyotomide kullanılan sütur 

tekniği, doğumda kullanılan anestezi tekniği gibi değişkenlerin annelerin konforuna etkisinin incelen-

diği belirlendi (Tablo 1).  

Grafik 1. Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yapılan tezlerin lisan-

süstü derecelerine göre dağılımının pasta grafiği 

 

Grafik 1’de Çalışmaya dahil edilen tezlerin lisansüstü düzeylerine göre dağılımları verilmiştir. Tezlerin 

%42.3’ünün doktora, %57.7’sinin yüksek lisans düzeyinde olduğu saptandı.  

  

Doktora; 
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Yüksek 
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57,7
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Grafik 2. İncelenen tezlerin yıllara göre dağılımı 

 

Grafik 2’de Çalışmaya dahil edilen tezlerin yıllara göre dağılımları verilmiştir. 2019 yılında, 2 doktora 

ve 8 yüksek lisans düzeyinde olmak üzere en fazla sayıda doğum sonu dönemde konfor kuramına te-

mellendirilmiş tez çalışmasının yürütüldüğü saptandı. 

Tablo 1. Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yapılan lisansüstü tezlere 

ilişkin bazı özelliklerin dağılımı 

Tezin Adı Tezin Yazarı Danış-

manı/Ünvanı 

Yılı Araştırmanın 

Türü 

Örneklem 

Sayısı 

Tezin türü ve 

yayınlanma 

durumu 

Tezde incelenen değişkenler ve sonuç-

lar 

Doğum eyleminde 

uygulanan perineal 

masaj ve sıcak uy-

gulamanın perineal 

travma, ağrı ve do-

ğum konforuna et-

kisinin değerlendi-

rilmesi 

Gamze 

ACAVUT 

Prof. Dr.  

Gülten GÜ-

VENÇ 

2020 Deneysel 120 Yayınlanma-

mış doktora 

tezi 

Çalışma sonucunda, perineal masaj, sı-

cak uygulama ve masaj+sıcak uygula-

masının, perine travması ve doğum 

sonu kanamanın azaltılmasında etkili 

olduğu bildirilmiştir. Perineal sıcak uy-

gulama ve masaj+sıcak uygulamasının; 

ağrının azaltılmasında, doğum konforu 

ve memnuniyetinin arttırılmasında et-

kili olduğu saptanmıştır. 

Sırt masajının se-

zaryen sonrası ağrı 

ve konfora etkisi 

Esra GÜ-

NEY 

Doç. Dr. 

Tuba UÇAR 

2020 Deneysel 162 Yayınlanma-

mış doktora 

tezi 

Çalışma sonucunda, sırta uygulanan 

masajın sezaryen sonrası ağrı düzeyini 

azalttığı ve konfor düzeyini arttırdığı 

bildirilmiştir. 

Sezaryen ile doğum 

yapan annelerde 

doğum sonu konfor 

Serap AL-

KAŞ 

Doç. Dr. Ba-

şak DEMİR-

TAŞ HİÇ-

YILMAZ 

2019 Tanımlayıcı 201 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda; sezaryen sonrası 

annelerin psikospritüel konfor düzeyle-

rinin yüksek, fiziksel konfor düzeyleri-

nin orta, sosyokültürel konfor düzeyle-

rinin ise diğer alt boyutlara kıyasla 

daha düşük olduğu; toplam puan ortala-

maları değerlendirildiğinde ise orta dü-

zeyde konfora sahip oldukları bildiril-

miştir. Yaş ve eğitim düzeyindeki artış 

konforu olumlu etkilediği, prenatal dö-

nemde kadınların sezaryen sonrası ya-

şanabilecek sorunlar hakkında bilgilen-

dirilmesinin doğum sonu konfor düze-

yini artırdığı belirtilmiştir.  

Gebe bilgilendirme 

sınıfına katılımın 

doğum sonu kon-

fora etkisi 

Funda ÇI-

NAR 

Prof. Dr. Ay-

den ÇOBAN 

2019 Vaka- Kont-

rol 

183 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda; vaka ve kontrol 

grubundaki annelerin DSKÖ toplam ve 

fiziksel, psikospirutüel ve sosyokültürel 

konforlarını alt ölçeklerinden aldıkları 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında, 

istatistiksel olarak anlamlı fark olma-

dığı belirtilmiştir (p>0,05). Sonuç ola-

rak gebe bilgilendirme sınıfına katılı-

mın annelerin doğum sonu konforlarına 

etkisinin olmadığı saptanmıştır. 
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Travayda duş al-

manın annenin do-

ğum ve doğum son-

rası konforuna et-

kisi 

Sümeyra 

TOSUN 

Dr. Öğr. 

Üyesi Ayşe 

KOYUN 

2019 Deneysel 100 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda, duşun doğum 

memnuniyeti ve doğum sonu konfor 

üzerine direk bir etkisi olmadığı; ancak, 

doğum sonuçlarını olumlu yönde etki-

lediğini göstermektedir. 

Travayda aktif faz 

süresinin, doğu-

mun ikinci evresine 

ve postpartum kon-

fora etkisi 

Nuray GÖ-

KER 

Dr. Öğr. 

Üyesi Züm-

rüt BİLGİN 

2019 Tanımlayıcı 120 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda; aktif fazda geçiri-

len sürenin doğum sonu konforu etkile-

mediği belirtilmiştir. 

Annelerin Doğum 

Sonrası Konfor ve 

Destek Düzeyleri 

Arasındaki İlişki 

Kübra SE-

MERCİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi Üm-

mühan AK-

TÜRK 

2019 Tanımlayıcı 346 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda, annelerin doğum 

sonu konforlarının orta düzeyde ol-

duğu, DSKÖ ile alınan toplam destek 

puan ortalaması arasında pozitif yönde 

ilişki olduğu gösterilmiştir.  

Doğum Şeklinin 

Optimalite Düze-

yine ve Konfora 

Etkisi 

Tuba BÜ-

YÜKKAL 

Dr. Öğr. 

Üyesi Tülay 

Yılmaz 

2019 Tanımlayıcı 371 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucuna göre, vajinal doğum 

yapan grupta fazla müdahale yapılma-

sına bağlı olarak optimalite düzeyinin 

düştüğü ve dolayısıyla doğum sonu 

konfor düzeyinin de olumsuz yönde et-

kilendiği belirtilmiştir. 

 

Tezin Adı 

 

Tezin Ya-

zarı 

 

Danışmanı/ 

Ünvanı 

 Yılı 

 

Araştırma-

nın 

Türü 

 

Örneklem 

Sayısı 

 

Tezin türü ve 

yayınlanma 

durumu 

 

Tezde incelenen değişkenler ve so-

nuçlar 

Sezaryen ile doğum 

yapan kadınlara 

uygulanan progre-

sif gevşeme egzer-

sizleri ve transkü-

tan elektriksel sinir 

stimülasyonunun 

akut ağrı, emzirme 

davranışı ve konfor 

düzeyine etkisi; 

Randomize kont-

rollü çalışma 

Derya ÖZ-

TÜRK 

Dr. Öğr. 

Üyesi Gülten 

KOÇ 

2019 Deneysel 60 Yayınlanma-

mış doktora 

tezi 

Çalışma sonucunda, sezaryen sonrası 

ağrı ve emzirme sorunlarının giderile-

rek konforun arttırılmasında TENS ve 

progresif gevşeme egzersizlerinin bir-

likte uygulanması en etkili yöntem ol-

makla birlikte, TENS; ağrı, emzirme 

özyeterlilik ve konfor üzerinde, progre-

sif gevşeme egzersizleri ise ağrı, em-

zirme davranışı, emzirme özyeterlilik 

ve konfor üzerinde etkili olduğu göste-

rilmiştir.  

Nullipar kadın-

larda doğum ey-

lemi süresince ya-

pılan perine masa-

jının doğum kon-

foru, perineal ağrı 

ve travmaya etkisi 

Habibe YA-

ŞAR 

Dr. Öğr. 

Üyesi Yeşim 

AKSOY 

DERYA 

2019 Deneysel 182 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda; nullipar kadınlara 

doğum eylemi süresince yapılan perine 

masajının doğum konforunu artırdığı, 

perineal ağrı ve travma gelişme olasılı-

ğını azalttığı belirtilmiştir. 

Normal yolla do-

ğum yapan kadın-

larda sıcak duşun 

postpartum yor-

gunluk, duygudu-

rum ve rahatlığa 

etkisi 

Rabia 

ATİLLA 

Prof. Dr. 

Mürüvvet 

BAŞER 

2019 Deneysel 128 Yayınlanma-

mış doktora 

tezi 

Çalışma sonucunda, postpartum 6-12. 

saatlerde sağlıklı lohusaların sıcak duş 

almasının, yorgunluk ve olumsuz 

duygu durumunu azaltmada; enerji, fi-

ziksel, psikospritüel ve sosyokültürel 

konfor düzeyleri ile olumlu duygu du-

rumunu arttırmada etkili olduğu bildi-

rilmiştir.  

Emzirmenin pre-

matüre bebeklerin 

ve annelerinin kon-

for düzeyine etkisi 

Nazlı AL-

KAN 

Dr. Öğr. 

Üyesi Zeliha 

Burcu 

YURTSAL 

2019 Tanımlayıcı 100 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda; emzirme öncesi, 

sırası ve sonrasında annelerin DSKÖ 

puanlarının orta düzeyde olduğu ve em-

zirme öncesi, emzirme sırası ve em-

zirme sonrasındaki DSKÖ puanları ara-

sındaki farkın önemsiz olduğu gösteril-

miştir. 

Doğum Şekline 

Göre Lohusaların 

Doğum Sonu Kon-

for ve Doğumdan 

Memnuniyet Dü-

zeylerinin Belirlen-

mesi 

Emine 

KURT CAN 

Doç. Dr. Se-

rap EJDER 

APAY 

2018 Tanımlayıcı 417 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda, vajinal doğum ya-

pan kadınların doğum sonu konforu se-

zaryen doğum yapan kadınlara göre 

daha yüksek olduğu ve iki grupta da 

memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu 

belirlenmiştir. 
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Vajinal Doğum 

Yapmış Annelere 

Uygulanan Ayak 

Masajının Doğum 

Sonu Konfor Ve 

Ağrı Düzeyine Et-

kisi 

Sibel İÇKE Doç. Dr. Ra-

bia EKTİ 

GENÇ 

2018 Deneysel 66 Yayınlanma-

mış doktora 

tezi 

Vajinal Doğum Yapmış Annelere Uy-

gulanan ayak masajının annelerin kon-

for ve ağrı düzeyleri üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu gösterilmiştir.  

Annelerde Doğum 

Sonu Konfor İle 

Emzirme Öz-Ye-

terliliği Arasındaki 

İlişki 

Hasret NA-

RİN BAL-

SAK 

Dr. Öğr. 

Üyesi Semra 

ÇEVİK 

2018 Tanımlayıcı-

kesitsel 

396 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Postpartum dönemde annelerin doğum 

sonu konforlarının, emzirme öz yeterli-

liği üzerinde etkili bir faktör olduğu 

saptanmıştır. 

Sezaryenla Doğum 

Yapan Annelerde 

Ayak Masajının 

Laktasyona ve Do-

ğum Sonu Konfora 

Etkisi; Randomize 

Kontrollü Çalışma 

Seyhan 

ÇANKAYA 

Doç. Dr. Gü-

lay 

RATHFISC

H 

2018 Deneysel 100 Yayınlanmış 

doktora tezi 

Çalışma sonucunda, sezaryenle doğum 

yapan annelere uygulanan ayak masajı-

nın, annelerin iyileşme sürecini hızlan-

dırdığı, buna bağlı olarak laktasyonu 

erkenden başlattığı, emzirme sürecini 

desteklediği (Emzirme Tanılama ve 

Değerlendirme Ölçüm Aracı (LATCH) 

puan ortalamalarını artırmakta) ve do-

ğum sonu konforu (Doğum Sonu Kon-

for Ölçeği (DSKÖ) puan ortalamala-

rını) arttırdığı gösterilmiştir.   

Hastane ve Evde 

Lohusalık 

Dönemindeki An-

nelerin Konfor 

Durumlarının De-

ğerlendirilmesi 

Tuğçe ATEŞ Doç. Dr. Bir-

sel Canan 

DEMİRBAĞ 

2018 Tanımlayıcı 110 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda, doğum yapan an-

nelerin hastaneden daha çok evde kon-

for yaşadıkları ve hem evde hem de 

hastanede fiziksel konfora daha fazla 

önem verdikleri gösterilmiştir.  

Sezaryen ve nor-

mal doğum yapan 

annelere doğum 

sonu hastanede ve-

rilen bakım hiz-

metleri ve konfor-

larına etkisi 

Gülcan HA-

RAL 

Doç. Dr. Ha-

tice YILDIZ 

2018 Tanımlayıcı 152 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda, hemşirelerin do-

ğum sonu bakıma ayırdıkları sürenin 

yetersiz olduğu, annelerin genel olarak 

aldıkları bakımı orta düzeyde değerlen-

dirdikleri, doğum sonu konfor açısın-

dan doğum  

Tezin Adı Tezin  

Yazarı 

Danışmanı/ 

Ünvanı 

Yılı 

 

Araştırma-

nın Türü 

Örneklem 

Sayısı 

Tezin türü ve 

yayınlanma 

durumu 

Tezde incelenen değişkenler ve so-

nuçlar 

       şekline göre farklılık olmadığı; verilen 

bakım hizmeti ne kadar iyi ise konforun 

o düzeyde artığı belirtilmiştir. 

Doğum korkusu 

yaşayan gebelere 

verilen doğuma ha-

zırlık eğitimi ve 

kolcaba'nın konfor 

kuramına göre ya-

pılandırılmış hem-

şirelik bakımının 

doğum korkusu, 

deneyimi, sonuçları 

ve konforuna etkisi 

Ayşegül 

UNUTKAN 

Doç. Dr. Ha-

tice YAN-

GIN 

2018 Deneysel 46 Yayınlanma-

mış doktora 

tezi 

Çalışma sonucunda, doğum korkusu 

yaşayan primipar gebelere verilen do-

ğuma hazırlık eğitiminin ve Kolca-

ba'nın Konfor Kuramı'na göre yapılan-

dırılmış hemşirelik bakımının, doğum 

korkusunu azaltmada, doğum sonuçla-

rını iyileştirmede, doğumda ve doğum 

sonu dönemde konforu artırmada, 

olumlu doğum deneyimi geliştirmede, 

anne bebek bağlanma ve emzirme öz-

yeterlilik düzeyini artırmada etkili ol-

duğu belirlenmiştir. 

Progresif kas gev-

şetmesinin post-

partum depresyon 

ve genel konfor dü-

zeylerine etkisi 

İlknur GÖK-

ŞİN 

 

Prof. Dr. 

Sultan 

AYAZ AL-

KAYA 

2018 Yarı deney-

sel 

70 Yayınlanmış 

doktora tezi 

Çalışma sonucunda, progresif kas gev-

şetmenin postpartum depresyon riskini 

azaltmada ve genel konforu arttırmada 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Epizyotomi ve pe-

rine yırtığı onarı-

mında kullanılan 

sütur tekniklerinin 

perineal ağrı ve 

disparoniye etkisi 

Meltem AY-

DIN BEŞEN 

Doç. Dr. Gü-

lay 

RATHFISC

H 

2017 Deneysel 56 Yayınlanmış 

doktora tezi 

Çalışma sonucunda, perineal travma 

onarımında kullanılan sürekli sütur tek-

niğinin tek tek sütur tekniğine göre do-

ğum sonrası erken dönemde dinlenme 

ve günlük aktiviteler sırasında daha az 

perineal ağrıya, daha az analjezi ihtiya-

cına, daha iyi yara iyileşmesine, daha 
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kısa onarım süresine, daha az materyal 

kullanımına neden olduğu belirtilmiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre; tek tek sütur 

tekniği uygulanan kadınların fiziksel 

konfor, psiko-spiritüel konfor, sosyo-

kültürel konfor düzeyleri sürekli sütur 

tekniği uygulanan kadınlara göre daha 

yüksek olduğu gösterilmiştir. 

Sezaryen doğum-

larda uygulanan 

anestezi yöntemle-

rinin, annenin ve 

yenidoğanın do-

ğum sonu dönem 

konforuna ve uyu-

muna etkileri 

Esra GÖK-

DAĞ 

BALCI 

Doç. Dr. 

Ümran OS-

KAY 

2016 Tanımlayıcı-

kesitsel 

234 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda, sezaryen doğum-

larda uygulanan bölgesel anesteziye kı-

yasla genel anestezinin annenin doğum 

sonu dönem konforunu ve uyumunu 

olumsuz etkilediği belirtilmiştir.  

Normal Doğum 

Sonrası Perıneal 

Bölgeye Yapılan 

Soğuk Uygulama-

nın Ağrıyı Azalt-

madaki Etkisi 

Derya 

KAYA ŞE-

NOL 

Doç. Dr. Er-

gül ASLAN 

2014 Deneysel 100 Yayınlanmış 

doktora tezi 

Çalışma sonucunda, normal doğum 

sonrası perineye soğuk jel ped uygula-

manın perineal ağrıyı azalttığı ve lohu-

sanın doğum sonu konforunu artırdığı 

belirtilmiştir. 

Sezaryen İle Do-

ğum Yapan Loğu-

salara Konfor Ku-

ramına Göre Veri-

len Hemşirelik Ba-

kımının Doğum 

Sonu Konfor Düze-

yine Etkisi 

Yeşim AK-

SOY 

DERYA 

Prof. Dr. 

Türkan PA-

SİNLİOĞLU 

2012    

Yarı deney-

sel 

100 Yayınlanmış 

doktora tezi 

Sezaryen doğum yapan konfor kuramı 

doğrultusunda bakım verilen müdahale 

grubundaki loğusaların Doğum Sonu 

Konfor Ölçeği (DSKÖ) tüm alt boyut 

ve toplam puan ortalamalarının kontrol 

grubunda yer alan loğusalara oranla 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Doğum şeklinin 

Annelerin Pospar-

tum ilk 24 Saatteki 

Doğum Sonu Kon-

foruna Etkisi 

Hülya 

TOPÇU 

ÖZER 

Yrd. Doç. 

Dr. Gülay 

RATHFİSC

H 

2011 Tanımlayıcı-

kesitsel 

150 Yayınlanma-

mış yüksek li-

sans tezi 

Çalışma sonucunda, doğum sonu kon-

forun, doğum sonu yaşanan sorunlar-

dan, fiziksel ve çevresel etmenlerden, 

beklentilerin karşılanma durumundan 

etkilendiği belirlenmiştir. 

Tezin Adı Tezin  

Yazarı 

Danışmanı/  

Ünvanı 

Yılı 

 

Araştırma-

nın Türü 

Örneklem 

Sayısı 

Tezin türü ve 

yayınlanma 

durumu 

Tezde incelenen değişkenler ve so-

nuçlar 

Doğum şeklinin an-

nelerin doğum 

sonu konforuna ve 

yeni doğan üzerine 

etkileri 

Selma KA-

RAKAP-

LAN 

Yrd. Doç. 

Dr. Hatice 

YILDIZ ER-

YILMAZ 

2007 Tanımlayıcı-

kesitsel 

150 Yayınlanmış 

yüksek lisans 

tezi 

Çalışma sonucunda, DSKÖ'nin cron-

bach alphaı 0.78 olarak bulunmuş ve 

Türk toplumu için geçerli ve güvenilir 

bir araç olduğu gösterilmiştir. Normal 

vajinal doğum yapan annelerin konfor 

puanlarının sezaryen doğum yapan an-

nelerin konfor puanlarından anlamlı dü-

zeyde yüksek olduğu gösterilmiştir. 

DSKÖ; Doğum 

Sonu Konfor Öl-

çeği 

       

SONUÇ 

Bu çalışma, Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yapılmış lisansüstü tezleri 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramına temellendirilmiş 

lisansüstü tez sayısının son yıllarda artmakta olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda, konfor kuramına da-

yalı tezlerin 2019 yılında en fazla sayıda olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedeninin, kadın sağlığı 

alanında lisansüstü eğitim alan bireylerde son yıllarda kuram/model kullanımına yönelik farkındalık ve 

ilginin artıyor olmasından ve veri toplama aracı olarak Doğum Sonu Konfor Ölçeği kullanımına artan 

eğilimden kaynaklandığı düşünülebilir. Çalışmamızda, konfor kuramına temellendirilmiş tezlerin yük-
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sek lisans düzeyinde daha fazla sayıda olduğu saptanmıştır. Bu durumun nedeninin yüksek lisans tezle-

rinde veri toplama aşamasında kullanılan Doğum Sonu Konfor Ölçeği’nin kullanımından kaynaklandığı 

söylenebilir.   

İncelenen tezlerde doğum sonu dönemde konfor kuramı temelli verilen bakımın, incelenen parametreleri 

iyileştirmede etkili olduğu belirlendi. Bu doğrultuda, doğum sonu döneme yönelik konu ve yöntem ba-

kımından güncel ve özgün, annelerin konfor düzeyini artırmaya yönelik bakım verilen çalışmalara ge-

reksinim olduğu ve çalışmaların kuram/modele temellendirilerek veri toplama ve uygulama aşamaları-

nın yürütülmesinin etkili olabileceği söylenebilir.  

Bu çalışmanın sonuçları, doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanımının bakım sonuçlarına yansı-

malarını Türkiye’nin farklı üniversitelerinde farklı yöntemler ile yürütülen tezlerden elde edilen bulgu-

ların toparlanmış halde görebilmesi açısından önemlidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, doğum sonu 

dönemdeki annelere bakım veren ve çalışma yürütmeyi planlayan hemşire ve ebeler için yol gösterici 

olacak, profesyonelliğin ve bilgi birikiminin artmasına katkı sağlayacaktır. Doğum sonu dönemde ba-

kım sonuçlarının iyileştirilmesi ve araştırma kalitesinin artması için konfor kuramının kullanımı öneri-

lebilir.   
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ENGELLİ ANNELER VE EMZİRME: ENGELLERİ NASIL AŞABİLİRİZ? 

Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK1, Pelin CALPBİNİCİ2 

1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD,  

Ankara / Türkiye 

2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi,  

Hemşirelik Bölümü, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Nevşehir / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, engelli annelerin emzirme konusunda karşılaştıkları güçlükleri ince-

lemek, bu güçlüklerle baş etmede kullanılabilecek çözüm yolları sunmak ve perinatal alanda çalışan 

sağlık profesyonellerine yol göstermektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma derleme niteliğinde olup 

konuyla ilgili güncel literatür taranarak hazırlanmıştır. Bulgular: Engelli kadınların doğurganlığına ve 

anne olmasına yönelik ön yargı ve damgalamalar devam etmesine rağmen, anne olmayı seçen engelli 

kadınların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Dünya çapında, engeli olan ve olmayan kadınların genel 

olarak benzer gebelik oranlarına sahip olduğu bildirilmektedir. Engelli olsun veya olmasın tüm kadınlar 

için doğumdan sonraki süreçte emzirme önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bebeklerin ideal 

büyüme ve gelişmesini sağlamak, anne, bebek ve toplum sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için altı 

ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeyi önermektedir. Bununla birlikte, engelli annelerin emzir-

meye başlama ve emzirmeyi sürdürme olasılığı, sağlıklı annelere göre daha düşüktür. Engelli anneler, 

ilaç kullanımı ve ilaçların emzirme açısından güvenliği, durumlarına özgü sınırlı bilgiye sahip olma, 

destek eksikliği, sütlerinin yetersiz olması, ağrı, yorgunluk ve emzirme pozisyonu ile ilgili zorluklar gibi 

birçok engelle karşılaşmaktadır. Engelli kadınların sağlık hizmetlerine ve profesyonel desteğe daha fazla 

ihtiyaç duymalarına rağmen, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, sağlık bakım hizmeti sunucu-

larıyla zayıf iletişim ve sağlık personelinin olumsuz tutum ve davranışları bu bakımı almalarına engel 

olmaktadır. Sağlık personeli, engelli kadınların doğum sonu bakımını planlama ve etkili emzirmeyi sağ-

lama konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değildir. Buna karşın, bir eş ve/ veya yakından emzir-

meye yönelik fiziksel yardım alma, emzirmeyi destekleyici annelere uyarlanabilir ekipmanların varlığı, 

özel süt sağma pompalarının kullanımı, pompalı sütyenler, emzirme yastıkları ve akran desteği gibi 

emzirmeyi kolaylaştırıcı uygulamalar da engelli anneleri destekleme konusunda ön plana çıkmaktadır. 

Sonuç: Emzirme danışmanları dahil olmak üzere perinatal alanda çalışan sağlık profesyonelleri, engelli 

annelerin emzirmeye yönelik yaşadıkları sorunların ve engellerin farkında olmaları, anneleri destekle-

yebilmeleri ve annelere rehberlik edebilmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli Kadın, Annelik, Emzirme, Emzirme Desteği 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Engellilik; bireyin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan, çoğunlukla fiziksel ve ya zihinsel sınırlılık 

durumudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ ne göre engellilik; ‘kişiden ya da bir bütün olarak vücuttan 

beklenilen normal davranışlar, yetenekler ve görevlerin yerine getirilmesindeki eksiklik ya da sınırlılık’ 

olarak tanımlanmaktadır (WHO, 1980). Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na göre ise; ‘doğuştan 

veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli 

derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşı-

lama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç 

duyan kişiler’ engelli olarak nitelendirilmektedir (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2008).  
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Doğuştan olduğu kadar, sonradan da kayıpların gelişebilmesi nedeniyle her birey yaşamının belli bir 

döneminde engelli olabilme ihtimaline sahiptir. Afetler, kazalar, savaşlar, hastalıklar gibi çeşitli neden-

ler, bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden kayıp yaşamasına neden olabilmektedir. Bu kayıpların ne-

den olduğu engel türleri; konuşma, görme, işitme, zihinsel,  fiziksel (ortopedik) ve diğer (süreğen rahat-

sızlıklar) olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu kalıcı rahatsızlıklar nedeniyle dünyada pek çok birey; sü-

rekli ve özel bir bakım, tedavi ve desteğe ihtiyaç duymaktadır (WHO, 2016). 

Dünyada bir milyardan fazla bireyin bir tür engele sahip olduğu ve tüm dünya nüfusunun yaklaşık 

%15’ini engelli bireylerin oluşturduğu tahmin edilmektedir (DSÖ, 2016). Doğurganlık çağındaki kadın-

ların ise % 6,4 ile % 12 arasında değişen bir engellilik oranına sahip olduğu bildirilmektedir. Türkiye’de 

yapılan “Türkiye Özürlüler Araştırması”nın sonuçlarına göre, toplam nüfusun %12,29’unu engelli bi-

reylerin oluşturduğu bildirilmektedir. Bu araştırmada ayrıca engelli kadın oranının %13,45 olduğu be-

lirtilmektedir. Türkiye Nüfus ve Konut Araştırması’nda (2011) engelli kadınların %44,52’si evlidir 

(TUİK, 2020). 

Engelli kadınlar, engelli erkeklerle karşılaştırıldığında daha dezavantajlı, ayrımcılığın daha keskin ve 

damgalanma, sosyal dışlanma sorunları daha belirgin yaşamaktadır (Karataş ve Çiftçi, 2010). Kadın 

olmaları ve üstüne bir de engele sahip olmaları nedeniyle günlük yaşamda birçok zorlukla karşılaşan 

engelli kadınlar, cinsellik, gebelik, doğum, annelik konularında diğer kadınlarla aynı haklara sahipken, 

toplum ve sağlık profesyonelleri tarafından göz ardı edilmekte, cinsel ve üreme hakları ihmal edilebil-

mektedir. Engelli olmanın zorluklarıyla baş etmeye çalışırken bu kadınlar için cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı ihtiyaçları, doğurganlıkları, annelik deneyimleri sıklıkla görmezden gelinmektedir (Mitra ve ark., 

2017; Byrnes ve Hickey, 2016).  

Bir engele sahip kadın olmak, çocuk sahibi olma isteğinin önünde bir engel değildir. Diğer kadınlar gibi, 

engelli kadınlar da çocuk sahibi olma hakkına sahiptirler. Engelli kadınlarda gebelik oranlarının diğer 

kadınlarla benzer olduğu bildirilmektedir (Horner-Johnson ve ark., 2017; Iezzoni ve ark., 2015). Ancak, 

engelli kadınlar çocuk sahibi olmak istediği zaman çeşitli zorluklarla baş etmek durumunda kalmaktadır. 

Bu zorlukların başında anneliğin, ebeveynliğin ve ebeveyn olma kararının reddedilmesi; kadının çocuk 

sahibi olma hakkı korunsa bile, doğum sonu dönemde bebek bakımı, emzirme ve annelik fonksiyonla-

rını sürdürmede yeterli bakım ve desteği alamaması, olumsuz tutumlarla karşılaşması gelmektedir 

(Mitra ve ark., 2017; Byrnes ve Hickey, 2016; Chin ve ark., 2013).  

Engelli kadınlar, engelli olmayan akranlarına göre daha düşük oranlarda emzirdiği bildirilmektedir 

(Mitra ve ark, 2017). Fiziksel engelli kadınlar süt üretiminde zorluk, bebeği tutamama, emzirme pozis-

yonuna yönelik zorluklar yaşamakta; işitme engelli kadınlar emzirme danışmanlarıyla iletişim kurmakta 

zorlanmakta ve zihinsel engelli kadınlar doğru emzirme tekniklerini öğretirken kavramada ve uygula-

mada zorluk yaşayabilmektedir. Emzirmenin önündeki engeller engelliliğe özgü olabildiği gibi engelli 

annelerin sağlık bakım hizmetlerine erişim engelleri ve emzirme desteğine ilişkin yetersizlikler de an-

nelerin engelini pekiştirmektedir (Byrnes ve Hickey, 2016; Davanzo, 2018). Engelli kadınların da diğer 

kadınlarla benzer gebelik oranlarına sahip olmasına rağmen, engelli kadınlarda emzirme oranları daha 

düşüktür. Emzirme konusu kapsamlı bir şekilde araştırılmış olmasına rağmen, engelli kadınların em-

zirme deneyimleri, engelleri, bu engellerle baş etme durumları hakkında yeterli çalışma yoktur (And-
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rews ve ark., 2020). Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, engelli annelerin emzirme konusunda karşı-

laştıkları güçlükleri incelemek, bu güçlüklerle baş etmede kullanılabilecek çözüm yolları sunmak ve 

perinatal alanda çalışan sağlık profesyonellerine yol göstermektir.   

ENGELLİ KADINLARDA EMZİRMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Emzirmenin anne, bebek ve toplum açısından en ideal beslenme yöntemi olduğu bilinen bir gerçektir. 

Anne sütü, bebeğin yaşamının ilk ayında ihtiyaç duyduğu tüm enerji ve besinleri sağlar ve ikinci altı 

aylık dönemde bebeğin beslenme ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaya devam eder. Anne sütü, 

bebeğin birçok hastalıktan korunmasını sağlayan antikorları içerir. Emzirilen bebeklerde bilişsel yete-

nekler daha iyi gelişir, obezite ve diyabet görülme oranları daha düşüktür. Emziren kadınlarda ise, meme 

ve yumurtalık kanseri riski daha düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi be-

beklerin 6 ay boyunca emzirilmelerini önermektedir; Amerikan Pediatri Akademisi en az 1 yıl boyunca 

emzirmeye devam edilmesini ve Dünya Sağlık Örgütü 2 yıl boyunca emzirmenin sürdürülmesini öner-

mektedir (APA, 2012; WHO, 2016). Bununla birlikte, diğer kadınlardan daha savunmasız ve dezavan-

tajlı olan engelli kadınlarda emzirme konusu daha çok ihmal edilmekte ve engelli kadınlar daha fazla 

sorun yaşamaktadır. Engelli anne sayısının dünyada ve Türkiye’de artıyor olmasına rağmen, bu kadınlar 

arasında emzirme uygulamaları hakkında bilgi eksikliği vardır. Mevcut araştırmalar, engelli annelerin 

genellikle doğum sonrası destek eksikliği, sağlık profesyonellerinin engelli kadınların bakımı konu-

sunda sınırlı bilgiye sahip olmaları ve engelli kadınlarda emzirmeyi kolaylaştırıcı ekipmanlara erişile-

bilirliğin sınırlı olması gibi sorunlarla karşılaşıldığını bildirmektedir (Andrews ve ark., 2020; Powell ve 

ark., 2018, Guay ve ark., 2017). Engelli annelerin de bebeklerini diğer kadınlar gibi emzirebilmelidir. 

Bunu sağlayabilmek için engelli kadınlarda emzirmeyi etkileyen engellerin bilinmesi gerekmektedir. 

Engelli kadınlarda emzirmeyi etkileyen engeller (Andrews ve ark., 2020; Powell ve ark., 2018, Guay ve 

ark., 2017; Walsh-Gallagher ve ark., 2012); 

Annenin Mevcut Engeliyle ilgili Sağlık Sorunları: Bazı engelli anneler, engellilikle ilgili endişeleri 

nedeniyle emzirmemeyi seçebilmektedir. Annelerin aldıkları ilaçların emzirme ile bebeğine geçebile-

ceği ya da engellilik düzeylerini (örneğin kemik yoğunluğunu azaltarak) artıracağını düşünebilmektedir. 

Chin ve arkadaşlarının (2013) 15 işitme engelli annenin emzirme deneyimini incelediği çalışmada, an-

nelerin emzirmeyi öğrenme süreciyle ilgili zorluklar yaşadığını ifade ettiklerini göstermiştir. Aynı ça-

lışmada, işitme engelli annelerin emzirmeyi öğrenebilmesi ve etkili emzirebilmesi için işaret dili em-

zirme eğitimlerini verebilen personelin engelli annenin bakımına dahil edilmesi önerilmiştir (Chin ve 

ark., 2013). Goldacre ve arkadaşlarının (2015) İngiltere’de zihinsel engelli annelerin emzirme durumla-

rını incelediği çalışmada, zihinsel engelli annelerin diğer kadınlara göre emzirme oranlarının daha düşük 

olduğu bildirilmiştir (Goldacre ve ark., 2015).  Guay ve arkadaşlarının (2017) zihinsel engelli annelerin 

bebeklerini beslemeye yönelik kararları hakkında derinlemesine görüşme yaptıkları çalışmada; annele-

rin bebeklerini emzirme yerine mama ile beslemeyi tercih ettikleri, bu tercihlerinin nedeninin ise mama 

ile beslemeyi öğrenmenin daha kolay ve somut olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir (Guay ve ark., 

2017). Görme engelli anneler ise; emzirmeyi öğrenmede zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle, hem-

şire/ebelere ve emzirme danışmanlarına görme engelli anneye yer –yön tarif etme konusunda bilgi sahibi 

olması önerilmektedir (Andrews ve ark., 2020).  

Süt Üretimi ve Salınmasında Yetersizlik: Süt üretiminde yetersizlik herhangi bir engeli olmayan an-

nelerin de sorunu olmasına rağmen, engelli annelerin büyük çoğunluğu mevcut engeliyle ilişkili olarak 
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süt üretiminde yetersizlik sorunuyla karşılaşmaktadır. Engelli anneler, emzirmeye uyum sağlama ve ya 

emzirmeyi kolaylaştırıcı ekipmanlara erişim sorunları nedeniyle emzirmeyi erken dönemde başlatama-

maktadır. Bu gecikmeler ve emzirmeyi başarmaya yönelik stres annelerde süt salınımını azaltmaktadır 

(Andrews ve ark., 2020).  Özellikle omurilik yaralanması, felç gibi durumlarda, memelerdeki duyusal 

reseptörlerin algısının azalması veya reseptörlerde algının olmaması nedeniyle anne sütünün boşatılması 

daha zor olabilir. Çünkü, süt inme refleksini, T4'teki afferent sinirler yoluyla anne sütü üretimini uyaran 

Omuriliğe giden T6 dorsal kökleri, oksitosinin kan dolaşımına salınmasını uyarmaktadır. Felçli anne-

lerde ise, uyarımı artırmak ve süt inme refleksini desteklemek için zihinsel imgeleme teknikleri, gev-

şeme teknikleri ve nazal oksitosin spreyi uygulaması gibi emzirmeyi kolaylaştırıcı yöntemlerin uygu-

lanması önerilmektedir (Cowley, 2005). 

Emzirme Pozisyonu ile İlgili Zorluklar: Engelli annelerin bir kısmı, mevcut sınırlılıklarından dolayı 

bir kısmı bebeklerini düzgün bir şekilde kucağına alamamakta ve emzirirken desteklemekte zorluk ya-

şamaktadır. Bu durum, emzirmenin başlatılması sürdürülmesini olumsuz etkilemektedir.  Fiziksel en-

gelli anneler, uygun emzirme pozisyonu sağlayamamaları nedeniyle emzirmeyi sonlandırmaktadır. Bu 

nedenle, engelli annelerin engel düzeyi ve türüne uygun emzirme pozisyonunun seçilmesi, gerekli ekip-

manların sağlanması, annelerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir (Acheampong ve ark., 

2020; Williams ve ark., 2019).  

Bilgi eksikliği: Engelli annelerin büyük çoğunluğu emzirme konusunda ve mevcut sınırlılıklarının em-

zirmeyi nasıl etkilediği konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Powell ve arkadaşlarının (2018) 25 

fiziksel engelli kadının emzirme deneyimini incelediği çalışmada; engelli kadınların emzirmeye uyum 

sağlama ve engellerinin emzirmeyi nasıl etkileyebileceği konusunda çok az bilgi aldıklarını ve emzirme 

konusunda zorluk yaşadıklarını ifade ettikleri gösterilmiştir. Engelli annelerin bebeklerinin de etkili em-

zirilmesi, emzirmenin erken dönemde başlatılması ve sürdürmesi için uygun danışmanlık ve desteğe 

ihtiyacı vardır (Powell ve ark., 2018). 

Emzirme Konusunda Destek eksikliği: Sağlık profesyonelleri, engelli annelerin emzirmesi konusunda 

bilgi ve deneyime sahip olmamaları nedeniyle, engelli annelerin özel ihtiyaçlarına duyarlı ve emzirme 

desteği verebilecek yetkinlikte olduğunu düşünmemektedir. Mitra ve arkadaşlarının (2017) fiziksel en-

gelli annelere bakım vermenin önündeki engelleri araştırdığı çalışmada; sağlık profesyonellerinin en-

gelli annelere bakım sağlamada isteksiz olmaları, engelli annelerin ihtiyaçlarını gözeten hastane ekip-

manlarının olmaması, zaman kısıtlılığı, personel yetersizliği ve engelli annelerin bakımına özgü bilimsel 

kanıtların eksikliği gibi nedenlerle engelli annelere ideal bakımı veremediklerini bildirdikleri belirtil-

miştir (Mitra ve ark., 2017).  

Engelli anneler, toplumun ve sağlık profesyonellerinin olumsuz tutumları; eğitim ve danışmanlık hiz-

meti veren profesyonellerin eksikliği ve ya yeterli bilgiye sahip olmaması; sağlık profesyonelleriyle ile-

tişim sınırlamaları; sağlık kuruluşlarına erişim yetersizliği; ulaşım eksikliği; yüksek bakım maliyetleri, 

şiddete maruz kalma ve düşük gelir düzeyine sahip olma gibi nedenlerle yeterli danışmanlık alamamakta 

ve destek kaynakları sınırlanmaktadır (Andrews ve ark., 2020; Acheampong ve ark., 2020; Williams ve 

ark., 2019). 
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ENGELLİ KADINLAR İÇİN EMZİRMEYİ KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALAR 

Annelerin emzirme zorlukları engellilikle ilgili sorunları nedeniyle yoğunlaşır. Bununla birlikte, bir en-

gele sahip olmak başka komplikasyonları da beraberinde getirebilir. İlk kez bebek sahibi olan tüm an-

neler için ilk emzirme deneyimi zor olabilir; ancak, anne çeşitli sınırlılıklara da sahipse bu zorluk daha 

da şiddetlenebilir (Acheampong ve ark., 2020; Williams ve ark., 2019). Buna karşın eğer engelli anneler 

de emzirmeye uyum sağlama ve emzirmeyi kolaylaştırıcı ekipmanlar ile desteklenirse başarılı bir şe-

kilde emzirmeyi sürdürebilir. Engelli kadınlarda emzirmeyi kolaylaştıran uygulamalar (Andrews ve 

ark., 2020; Powell ve ark., 2018); 

Emzirmeyi Destekleyici Özel Ekipmanların Kullanımı: Engelli annelerin birçoğunun emzirmek için 

uygun pozisyonu bulması zaman almakta ve yaratıcılık, emzirmeye ilişkin özel önem ve ilgi gerektir-

mektedir. Bununla birlikte, engelli annelerin kullanabileceği emzirme yastığı ve diğer ekipmanların kul-

lanımı emzirmeyi kolaylaştırmak ve annelerin konforunu artırmaktadır.  Bazı engelli anneler, bebeğini 

emzirecek kadar uzun süre tutacak fiziksel güce sahip değildir. Bu anneler, kendi başlarına veya yar-

dımla bir göğüs pompası kullanabilmektedir. Bu anneler için özel geliştirilen elleri kullanmayı gerek-

tirmeyen pompalı sütyenler yararlı olabilmektedir. Annenin emzirmeden önce bebeğini kolayca yanına 

alabilmesi için özel bebek yatakları geliştirilmiştir. Böylece, anneler yatar pozisyondayken bile kolayca 

bebeklerini kolları yardımıyla yanına alabilmektedir (Powell ve ark., 2018).  

Aile Üyeleri ve Yakınlarının Desteği: Emzirme, bazı engelli anneler için fiziksel zorlukları artırabil-

mektedir. Emzirirken bebeğini tutamayan, kendi başına sütünü sağamayan bu annelerin eşlerinden veya 

aile üyelerinden destek alması önerilmektedir (Andrews ve ark., 2020; Acheampong ve ark., 2020).  

Akran Desteği: Emzirme konusunda engelli annelerin akranlarından, özellikle de benzer engelleri olan-

lar annelerden aldıkları bilgilerin bebeklerin anne sütü ile emzirilme oranlarına katkı sağlayabilmekte-

dir. Özellikle bazı annelerin sosyal medyayı kullanarak diğer annelerle bağlantı kurması ve engellilikle 

ilgili konferanslara, toplantılara ve gruplara katılması benzer deneyimleri yaşamış annelerden tavsiye 

ve bilgi almalarını kolaylaştırılmaktadır (Andrews ve ark., 2020). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Emzirme ve anne sütünün öneminin vurgulanmasına ve anneler emzirmeye teşvik edilmesine rağmen, 

engelli annelerde emzirme oranların sağlıklı annelerden daha düşüktür ve engelli anneler emzirme ko-

nusunda daha fazla zorluk yaşamaktadır. Emzirme danışmanları, hekimler, hemşireler ve ebeler bu an-

nelere rehberlik ve destek sağlamak için yeterli donanıma sahip olmalıdır. Sınırlı sayıda çalışma engelli 

kadınların emzirme deneyimlerini incelemiştir. Engelli annelere yönelik emzirmeye ilişkin bilgi ve kay-

naklar geliştirilmeli, engelli annelere ve bu annelere sağlık hizmeti sunan sağlık profesyonellerine reh-

berler hazırlanmalıdır. Gerektiği durumlarda engelli anneler için geliştirilen ekipmanlar kullanılmalı ve 

hazır bulundurulmalı, annenin destek kaynakları belirlenmeli, akran desteği için anneler yönlendirile-

bilmeli, kullanılan ilaçların emzirme açısından güvenliği ile ilgili annelere bilgi verilmeli ve emzirmeye 

yönelik annenin durumuna uygun eğitim ve danışmanlık verilmelidir.  
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Öz: Tüm dünyada kanser insidansı oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle kadınlarda sıklıkla 

görülen meme ve yumurtalık kanserleri, dünya çapında kanser morbiditesi ve mortalitesinin önemli ne-

denlerindendir. Globocan 2018 verilerine göre; her yıl 2.088.849 (%11.6) kişi yeni meme kanser tanısı 

alırken; 295.414 (%1.6) kişi over kanserine yakalanmaktadır. Meme kanseri tanısı alan vakalar %6.6 

ölüm oranı ile 5. en yüksek mortalite oranına sahip kanserdir. Kadınlarda ise; hem insidans hem de 

mortalite açısından meme kanseri 1. sırada, over kanseri ise 8. sırada bulunmaktadır. Türkiye'de meme 

kanseri ve over kanser insidansı son yıllarda neredeyse iki kat artış göstermiştir. Genel popülasyondaki 

meme kanser vakalarında BRCA1/2 mutasyon oranı %3-8 olarak saptanmasına rağmen over kanser has-

talarının yaklaşık %10-15'inde ve meme kanseri hastalarının %5-10'unda kalıtsal meme ve yumurtalık 

kanseri sendromuna (HBOC) karakterize bir BRCA1/2 gen mutasyonu tanımlanmıştır. Çalışmalar, 

BRCA1'in HBOC'da gözlenen mutasyonların %0.7 ila %29'unu ve BRCA2'nin %1.5 ila %25'ini oluştur-

duğunu göstermektedir. Bu nedenle risk altındaki bireylerin belirlenmesi, bu kişilere genetik danışman-

lık verilmesi ve BRCA gen testine uygun bireylerin seçilerek teste yönlendirilmesi oldukça önemlidir ve 

bir o kadar da zor bir süreçtir. Çoğu gelişmiş ülkede, meme veya yumurtalık kanseri gelişme riski yüksek 

olan bireylere BRCA mutasyon testinden önce genetik danışmanlık hizmeti mutlaka verilir. Genetik da-

nışmanlık, kişilerin tıbbi geçmişlerinin sorgulanması ve kayıt altına alınması, aile hikayelerinin doğru 

ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesi ve genetik test için doğru bireylerin seçimi açısından uygulan-

ması gereken oldukça önemli bir süreçtir.  

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Over Kanseri, BRCA1/2, Kanser Genetiği, HBOC 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Tüm dünyada kanser insidansı oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle kadınlarda sıklıkla görü-

len meme ve yumurtalık kanserleri, dünya çapında kanser morbiditesi ve mortalitesinin önemli neden-

lerindendir. Globocan 2018 verilerine göre; her yıl 2.088.849 (11.6%) kişi yeni meme kanser tanısı alır-

ken; 295.414 (1.6%) kişi over kanserine yakalanmaktadır. Meme kanseri tanısı alan vakalar 6.6% ölüm 

oranı ile 4. en yüksek mortalite oranına sahip kanserdir. Kadınlarda ise; hem insidans hem de mortalite 

açısından meme kanseri 1. sırada, over kanseri ise 4. sırada bulunmaktadır 1.  

Globocan 2018 Türkiye verilerine göre; 2018 yılında 22.375 (10.6%) kişi yeni meme kanser tanısı; 

3.729 (1.8%) kişi ise over kanser tanısı almıştır 1. Türkiye'de meme kanseri ve over kanser insidansı son 

yıllarda neredeyse iki kat artış göstermiştir 2. Bu insidans artışının arkasındaki temel nedenlerin neler 

oldukları ise net olarak bilinmemektedir. Ancak özellikle kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri (HBOC) 

sendromunda genetik faktörlerin rolü bildirilmiştir. Meme ve yumurtalık kanserleri ile ilişkisi tanımlan-

mış çok sayıda gen vardır, ancak bunların çoğu orta veya düşük penetranslıdır. Kalıtsal meme ve yu-

murtalık kanserlerinin çoğu BRCA1/2 gibi yüksek penetranslı yatkınlık genlerindeki mutasyonlarla iliş-

kilidir 3. Genel popülasyondaki meme kanser vakalarında BRCA1/2 mutasyon oranı % 3-8 olarak sap-

tanmasına rağmen over kanser hastalarının yaklaşık %10-15'inde ve meme kanseri hastalarının %5-
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10'unda kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri sendromuna (HBOC) karakterize bir BRCA1/2 gen mutas-

yonu tanımlanmıştır 4. Çalışmalar, BRCA1'in HBOC'da gözlenen mutasyonların %0.7 ila %29'unu ve 

BRCA2'nin %1.5 ila %25'ini oluşturduğunu göstermektedir 5. Meme ve yumurtalık kanserlerinin büyük 

kısmının kalıtsal olduğu bilindiğinden ailede meme, yumurtalık ve diğer ilgili kanser öyküsü olan has-

talarda BRCA gen varyantlarının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle risk altındaki bi-

reylerin belirlenmesi, bu kişilere genetik danışmanlık verilmesi ve BRCA gen testine uygun bireylerin 

seçilerek teste yönlendirilmesi oldukça önemlidir ve bir o kadar da zor bir süreçtir. Çoğu gelişmiş ül-

kede, meme veya yumurtalık kanseri gelişme riski yüksek olan bireylere BRCA mutasyon testinden 

önce genetik danışmanlık hizmeti mutlaka verilir. Genetik danışmanlık, kişilerin tıbbi geçmişlerinin 

sorgulanması ve kayıt altına alınması, aile hikayelerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesi 

ve genetik test için doğru bireylerin seçimi açısından uygulanması gereken oldukça önemli bir süreçtir. 

Dünya genelinde BRCA-Related Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome‘u BRCA1/2 test kriterlerinin 

belirlenmesi için NCCN Guidelines sıklıkla kullanılmaktadır 6.   

HBOC sendromunda aile öyküsü yaygın olmakla beraber BRCA gen mutasyon sıklığı yüksek riskli 

ailelerde bile sadece %3.4-15.5 oranları arasında görülmektedir 7. Coğrafyalar ve etnik kökenler arasın-

daki BRCA gen mutasyon sıklığı ve varyant faklılıkları BRCA1/2 mutasyon tahminleri için güvenilir bir 

model oluşturulmasını engellemektedir. Ayrıca BRCA1/2 gen mutasyonlarının geniş spektrumda ve 

yüksek kalitede taranamaması ve test fiyatlarının yüksek maliyet oranları gibi nedenlerle rapor edilme 

oranlarının düşük olması BRCA1/2 gen mutasyon sıklığının net olarak bilinmemesine neden olmaktadır. 

Literatürler incelendiğinde yüksek riskli ailelerde BRCA1/2 gen mutasyon oranları farklı coğrafik böl-

gelere göre %2.9'dan %38’e varan oranlarda değişiklik göstermektedir 8.  Bu ciddi oranlardaki mutasyon 

farklılıkları genetik testin önemine dikkat çekmekte ve riskli kişilerin seçiminde kullanılan kriterlerin 

bölgesel dağılımlara göre farklılık gösterip göstermediklerinin belirlenmesi konusundaki gerekliliği do-

ğurmaktadır. Bu çalışmada NCCN BRCA1/2 test kriterlerini sağlayan kişilerin genetik test için seçim 

kriterleri ve risk yönetim stratejileri tartışılacaktır. 

AMAÇ  

Genel popülasyondaki meme kanser vakalarında BRCA1/2 mutasyon oranı %3-8 olarak saptanmasına 

rağmen over kanser hastalarının yaklaşık %10-15'inde ve meme kanseri hastalarının %5-10'unda kalıtsal 

meme ve yumurtalık kanseri sendromuna (HBOC) karakterize bir BRCA1/2 gen mutasyonu tanımlan-

mıştır. Çalışmalar, BRCA1'in HBOC'da gözlenen mutasyonların %0.7 ila %29'unu ve BRCA2'nin %1.5 

ila %25'ini oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle risk altındaki bireylerin belirlenmesi, bu kişilere 

genetik danışmanlık verilmesi ve BRCA gen testine uygun bireylerin seçilerek teste yönlendirilmesi ol-

dukça önemlidir ve bir o kadar da zor bir süreçtir. Bu çalışmada NCCN BRCA1/2 test kriterlerini sağla-

yan kişilerin genetik test ve danışmanlık sürecinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Genetiği Bölümü’ne başvuran 

yüksek riskli meme ve/veya over kanser aile hikayesine sahip kişilerde NCCN BRCA1/2 test kriteri göz 

önünde bulundurularak nasıl bir genetik danışmanlık süreci oluşturulması gerektiği değerlendirilmiştir.  
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YÖNTEM 

Çalışma kapsamında İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Genetiği Bölümü’ne başvuran 

yüksek riskli meme ve/veya over kanser aile hikayesine sahip kişilerin seçimi ve risk yönetim stratejileri 

konusunda NCCN klavuzları kullanılmıştır. NCCN (National Complehensive Cancer Network) kriter-

lerlerine göre hasta seçimi aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

 1.Ailede BRCA1/2 mutasyonu olan birey varlığı 

 2.Meme kanseri olan hastada aşağıdakilerden en az birinin varlığı 

 a) 45 yaş ve altında tanı almış olmak 

 b) 50 yaş altında tanı almış olmak ve ailede en az bir yakınının 50 yaş altında meme kanseri ve/veya 

yumurtalık kanser tanısı alması 

 c) Kişide biri 50 yaş ve altında olmak üzere iki meme kanseri tanısı olması 

 d) Herhangi bir yaşta tanı almış olmakla birlikte ailede en az iki birinci derece yakınında 50 yaş 

altında meme ve/veya yumurtalık kanseri tanısı 

 e) Ailede erkek meme kanseri öyküsü 

 f)  Kişide yumurtalık kanseri tanısı da konması 

  g) En az iki yakınında pankreas ve prostat kanseri de bulunması 

  h) ≤60 yaşında TNBC(Triple Negatif Meme Kanseri) tanısı konmuş hastalar 

  ı) Etnik olarak yüksek riskli olma (Aşkenazi Yahudisi gibi) 

BULGULAR 

Çalışma sonucunda İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Genetiği Bölümü’ne başvuran 

yüksek riskli meme ve/veya over kanser aile hikayesine sahip kişilerin seçimi konusunda NCCN kla-

vuzlarının kullanımının Türkiye popülasyonu açısından da uygun olduğu görülmüştür. Genetik mutas-

yon sıklığı açısından seçim kriterleri göz önünde bulundurulduğunda tüm dünya genelindeki mutasyon 

dağılımı ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca risk yönetim strateji kullanılarak meme ve over 

kanser riskinin azaltıldığı görülmüştür.  Bu amaca yönelik olarak tanımlanmış olan risk azaltıcı yakla-

şımlar aşağıdaki gibidir.  

 1. Yaşam biçiminde değişiklik yapılması (?) 

 2. Yakın klinik takip 

 3. İlaçla önleme (Kemoprevansiyon) 

 4. Cerrahi 

      a. Risk azaltıcı mastektomi 

      b. Risk azaltıcı ooferektomi 

BRCA Pozitif Kadınlar için risk yönetim stratejisi aşağıdaki gibidir. 
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 Sağlıklı ise; 

 18 yaşından itibaren KKMM 

 25 yaşından itibaren her 6-12 ayda bir klinik meme muayenesi 

 25-29 yaş arası yıllık MRI 

 30-75 yaş arası yıllık mamografi 

 >75 yaş olan hastalarda bireysel tabanlı değerlendirme 

 Meme kanseri ise; 

 Risk-reducing mastektomi 

 Risk-reducing ooferoktomi + histeroktomi 

 Hormon replasman tedavisi 

SONUÇ 

Kalıtsal Meme / Yumurtalık Kanser (HBOC) sendromu, BRCA1/2 genlerindeki patojenik varyantlarla 

ilişkili bir kanser yatkınlık sendromudur. Bu sendroma bağlı meme ve yumurtalık kanseri gelişme ris-

kinin sırasıyla yaklaşık %70-80 ve %20-50 olduğu tahmin edilmektedir 9. BRCA-1/2 mutasyon taşıyı-

cıları için kanser risk yönetimi oldukça kompleks ve zor bir süreçtir. BRCA1 / 2 mutasyon taşıyıcılarına, 

sürveyans (kendi kendine meme muayenesi, klinik meme muayenesi, mamografi kullanarak tarama ve 

meme manyetik rezonans görüntüleme), kemoprevensiyon (estrogen receptor modulator (SERM) or an 

aromatase inhibitör) ve profilaktik cerrahi (Prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy (PBSO) and 

bilateral prophylactic mastectomy (BPM)) dahil olmak üzere farklı risk azaltıcı stratejiler önerilir 10. 

Bununla birlikte, risk azaltma yöntemleri etkinliklerine göre değişkenlik gösterir. Profilaktik cerrahinin 

BRCA1 / 2 mutasyon taşıyıcılarındaki kanser ve mortalite riskini azaltıp azaltamayacağı konusunda bir-

çok çalışma yapılmış ve BRCA1 / 2'de patojenik bir varyantı olan kişilerde, risk azaltıcı cerrahi müda-

halenin genel mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir 11, 12. Bu nedenle, BRCA1 / 2'de patojenik bir varyantı 

olan bireylerin erken dönemde tanımlanması, kanser gelişimi açısından yüksek riskli bu kişilerde kanser 

morbiditesini ve mortalitesini azaltma potansiyeline sahiptir. Genetik danışmanlık hasta için tedavi se-

çeneklerini belirlemenin yanında hem şu anki hem de gelecek nesillerdeki çok sayıda kişi için de kan-

serden korunmada avantaj sağlayan bir aşamadır. Genetik danışmanlık ile genetik açıdan yüksek riskli 

kişilerin seçimi ve risk azaltıcı yöntemlerin önerilmesi ile toplumdaki kanser insidansının da her yeni 

jenerasyonda azaltılması beklenmektedir. 

Östrojen, progesteron reseptörlerini eksprese etmeyen ve HER2 protein ekspresyonu çok az veya hiç 

olmayan triple negatif meme kanserleri (TNBC), her yıl teşhis edilen meme kanserlerinin % 10-15'ini 

oluşturur 14. TNBC, genellikle yüksek tümör derecesi, daha büyük boyut, kötü diferansiye histoloji, sık 

lenf nodu metastazı ve daha genç tanı yaşı ile karakterize, ileri evrede teşhis edilen agresif bir hastalık 

formunu temsil eder 15. Germline BRCA1 mutasyonları ve TNBC arasındaki ilişki, NCCN’nin 2011 

yılında BRCA1 / 2 test kriterlerini Triple negatif meme kanserli bireyleri içerecek şekilde değiştirmesine 

yol açmıştır 16. Güncel kılavuzlar, ailede önemli bir meme kanseri öyküsü olsun ya da olmasın ≤60 

yaşında TNBC tanısı konmuş hastalar için test yapılmasına izin vermektedir 17.  
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Kalıtsal meme ve over kanser sendromunda BRCA1 / 2 gen mutasyonlarının sıklığı ve spektrumunda 

önemli coğrafik ve etnik farklılıklar olduğu bilinmektedir 18. Bu nedenle, herhangi bir popülasyonda 

BRCA1/2 mutasyonunun hastalık oluşumundaki katkısını anlamak oldukça önemlidir.  
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YENİDOĞANDA FOTOTERAPİNİN IL-6 VE IL-8 DÜZEYİNE ETKİSİ  

(UZMANLIK TEZİ) 

Gonca VARDAR1, Aysu SAY1 

1Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Fototerapi yenidoğanda serum indirekt bilirubin düzeyini azaltmak için tedavide kullanılan  

etkili bir yöntemdir. Ultraviyole ışığın hedefi sitokin salgılayan keratinositlerdir. Çalışmanın amacı  sep-

sis tanı ve takibinde kullanılan ve keratinositlerce üretilen IL-6 ve IL-8 düzeylerinin eş zamanlı  fotote-

rapi uygulanan bebeklerde güvenilirliğini değerlendirmesidir. Yöntem: Prospektif randomize kontrollü 

olarak  Aralık 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında  hastanemizde yatan 60 term yenidoğandan indirekt 

hiperbilirubinemi sebebiyle fototerapi alan 30 ve  kontrol grubu olarak sağlıklı 30 bebek kan IL-6 ve 

IL-8 düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma hastanemizde yatan 33’ü kız(%55), 27’si 

erkek(%45) olmak üzere 60 term bebek üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubundaki 30 vakanın 17’si 

kız(%56,7), 13’ü erkek(%43,3) , kontrol grubunda ise 30 vakanın 16’sı kız(%53,3) ,14’ü er-

kek(%46,7)ti. Olguların hepsi normal spontan doğumla komplikasyonsuz olarak doğmuştu. Çalışmaya 

alındıkları ortalama postnatal yaş çalışma grubunda 5,07+5,22 gün, kontrol grubunda ise 4,93+0,94 

gündü. Ortalama doğum ağırlığı çalışma grubunda 3192,33 ± 511,85 gr, kontrol grubunda 3352,00 

±542,41gramdı. Çalışma ve kontrol grubunun fototerapi öncesi IL-6 değerleri sırasıyla 5,29 ± 2,34pg/ml 

ve 4,22 ±2,37pg/ml olup p>0,05 fototerapi sonrası ise 4,77±2,40pg/ml ve 4,48±2,62pg/ml p>0,05 olarak 

saptandı. Çalışma ve kontrol grubunun fototerapi öncesi IL-8 değerleri sırasıyla 26,46± 16,78pg/ml ve 

24,01 ±14,49pg/ml olup p>0,05 fototerapi sonrası ise 26,10±16,27 pg/mlve 22,67±14,33pg/ml p>0,05 

olarak saptandı. Çalışma grubuna alınan 30 hastanın 24 saat aralıklı olarak bakılan ortalama indirekt 

bilirubin değerleri fototerapi öncesinde 17,30+5,32 mg/dl , sonrasında 13,99+3,52 mg/dl olarak bulundu 

(p<0,01). Sonuç: Yenidoğan sarılığı tedavisinde kullanılan fototerapinin, yenidoğan sepsis tanı ve taki-

binde  kullanılan sitokinlerden olan IL-6 ve IL-8 düzeyine herhangi bir etkisinin olmadığını belirledik. 

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, Interlökin-6, Interlökin-8 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Fototerapi yenidoğanda indirekt hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. 

Fototerapi bilirubini daha az lipofilik ürünlere çevirerek detoksifiye eder, karaciğerin konjugasyon sis-

temini devre dışı bırakarak bilirubinin başka metabolik olaya gereksinim olmadan vücuttan atılmasını 

sağlar(Çoban,2002: 418-420). Bilirubin ışık spektrumunun mavi-yeşil, dalga boyu 420-550nm. olan 

ışığı absorbe eder. Ultraviyole ışığın en büyük hedefi keratinositlerdir ve bu keratinositler IL-1, IL-3, 

IL-6, IL-8, IL-10 ve koloni stimulan faktor(CSF) gibi sitokinleri üretirler (Sirota,1999:910-913), (An-

sel,1987:32-37), (Binchall,1988: 801A), (Schwars,1989:1-13). 

IL-6 ve IL-8 yenidoğanın bakteriyel sepsisinin erken ve doğru tanısında günümüzde kullanılmaktadır. 

Yenidoğan sepsisinde prognozu ve mortaliteyi etkileyen en önemli etken erken tanı ve tedavidir. Klinik 

semptomların değişik ve nonspesifik olması, erken dönemde tanıyı destekleyici laboratuvar testlerine 

ihtiyacı arttırmaktadır. Bu gün sepsisin erken tanısında klinik, hematolojik parametrelerin yanısıra im-

mun sistemin stimülasyonu sonucu salgılanan IL-6, IL-8, TNF alfa, IL-1beta gibi sitokinler de kullanıl-

maktadır. Sepsis tanısında IL-6’nın spesivitesi %80, sensitivitesi %61, IL-8’in ise spesifitesi %96, sen-
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sitivitesi %62’dir. IL-6 ve IL-8’in sirkülasyondan temizlenme hızı 6-24 saat olup, sepsisin erken döne-

minde değerleri önem kazanmaktadır.Günümüzde sepsis patofizyolojisi daha iyi anlaşılır hale gelmekte, 

olayda rol alan mediator ve sitokinler tanımlanarak bunların etki mekanizmaları ve vücutta zincirleme 

gelişen fizyolojik, metabolik değişimler belirlemektedir.(Bennet, 1981:207), (Bone, 1993:5-25), (San-

tana, 2003:221-7). 

AMAÇ 

Bu çalışmamızda fototerapi alan bebeklerde ultraviyole ışığın IL-6 ve IL-8 düzeyine etkisi incelenerek, 

bu sitokinlerin fototerapi ile değişikliğe uğraması halinde eş zamanlı olabilecek yenidoğan sepsisi ihti-

malinde, sepsisin tanı ve takibinde IL-6 ve IL-8’in güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık. 

KAPSAM 

Çalışmamıza Aralık 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Prematüre Servisine hiperbilirubinemi nedeniyle yatırı-

lan 30 term yenidoğan ve kontrol grubu olarak hastanemizde doğmuş sağlıklı 30 term yenidoğan alındı. 

Çalışma grubuna alınma kriterleri olarak: 

1. Gestasyon yaşı 38-42 hafta arası olan AGA’lar, 

2. Asfiksi ve fetal distress hikayesi olmayanlar, 

3. Herhangi bir perinatal risk faktörü taşımayanlar (Erken memebran rüptürü, korioamnionit, annede 

ateşli hastalık, annede akıntı, annede antibiyotik gereksinimi) ve fizik muayenede herhangi bir en-

feksiyon bulgusu göstermeyenler, 

4. Herhangi bir nedenle genel anestezi veya epidural analjezi uygulanmamış anneden normal spontan 

doğumla doğanlar, 

5. Postnatal yaşı ve kilosu göz önüne alındığında patolojik seviyede indirekt hiperbilirubinemisi ve 

fototerapi ihtiyacı olanlar şeklinde belirlendi. 

Kontrol grubuna alınma kriterleri olarak: 

1. Yenidoğanın sağlıklı ve term AGA olması, 

2. Annenin sağlıklı ve gebeliğin son iki haftasında ateşli hastalık geçirmemiş olması, erken membran 

rüptürü bulunmaması, 

3. Annenin gebeliğinde kronik bir ilaç kullanımı zarureti olmaması, sistemik bir hastalığının bulun-

maması, 

4. Asfiksi ve fetal distres hikayesi olmaması, 

5. Herhangi bir nedenle anneye genel anestezi veya epidural analjezi uygulanmamış olması ve doğu-

mun normal vajinal yolla gerçekleşmiş olması, 

6. Bebeklerin fizik muayenesinde sarılığın olmaması veya sarılığı tesbit edilen bebeklerde de bu sarı-

lığın fizyolojik sınırlarda bulunması belirlendi. 
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Her hasta için bir bilgi formu hazırlandı. Form anamnez bilgileri, klinik ve laboratuvar bulgulardan 

oluşturuldu. Anamnez bebeğin ailesinden ve annenin doktorundan alındı. Klinik değerlendirme ise ye-

nidoğanın ilk yatışı esnasında servis doktoru tarafından yapıldı. 

Kan örnekleri 24 saat sürekli fototerapi alacak olan 30 hastadan fototerapi öncesinde tüp 1 ve 24 saat 

sonrasında tüp 2 olarak alındı. Kontrol grubundaki sarılığı olmayan veya fizyolojik düzeyde sarılığı olan 

30 hastadan kan örnekleri hayatın ilk 4 gününde (tüp 1) ve 1 gün ara ile (tüp 2) alındı. 

Fototerapi bebeklere genital bölge ve gözlerin örtülmesi dışında çıplak olarak uygulandı. Işık kaynağı 

olarak 420-470nm dalga boyundaki irradyasyon miktarı 9mW/cm2/nm olan 2beyaz, 2mavi ışık veren 

floresan lamba kullanıldı. Fototerapi lambalarının yenidoğana uzaklığı 30-40cm. idi. Tüm fototerapi 

lambaları pleksiglas ile kaplıydı. 

Olgular şu şekilde sınıflandırıldı: 

Grup 1: İndirekt hiperbilirubinemi nedeni ile fototerapi alacak olan ve fototerapi öncesiyle  24 saat 

sonrasında kan IL-6 ve IL-8 seviyesinin ölçüldüğü olgular (n=30). 

Grup 2: Kontrol grubu. Hiçbir risk faktörü taşımayan, sarılığı olmayan veya fizyolojik seviyede kalan 

ve fototerapi uygulanmayan sağlıklı term yenidoğanlar (n=30). 

IL-6 ve IL-8 tayini: IL-6 ve IL-8 için 10ml’lik kuru tüpe steril şartlarda enjektörle 4-6ml kan alındı. 

Kuru tüpteki kan 4 dakika süre ile 3500 devirde santrifüje edildi. Üstte kalan serumdan tam otomatik 

pipetle 300 mikrolitre alınıp daha önce numaralanmış godeye serum konuldu. Her gode Immulite fir-

masına ait full otomatik aletin dönerli haznesine yanında test ünit materyali ile yerleştirildi. Alet içinde 

yaklaşık 1,5 saat inkübasyonda kaldı. Sonuçlar IL-6 ve IL-8 için pg/ml biriminden aletin yazıcısından 

otomatik olarak elde edildi. Çalışmada IL-6 ve IL-8’in sağlıklı yenidoğanlardaki normal değerleri, kul-

landığımız Immulite firmasına ait kitte IL-6 için 0-9,7 pg/ml, IL-8 için ise 0-63 pg/ml idi. Firma tara-

fından güvenilirlik aralığı %95 olarak saptanmıştı. Kontrol grubumuzun tamamında IL-6 ve IL-8 dü-

zeylerini verilen aralıklar arasında saptadık. 

Serum Bilirubin Tayini: Jan Derensik Cleghorn Grof Metodu kullanıldı. Serum veya plazmada bulu-

nan diazo reaktifi ile kafein, benzoat ve asetatlı ortamda mavi renkte olan azobilirubin bileşiği teşkil 

etme esasına dayanır. Bilirubinin protein bağı, kafein, benzoat ve asetatla çözülür, böylece indirekt bi-

lirubin serbest hale gelir. 

Teknik: 

 KONTROL TOTAL DİREKT 

SERUM 0,5cc 0,5cc 0,5cc 

KAFEİN,BENZOAT,ASETAT 4cc 4cc - 

%0,9 NaCl - - 4cc 

DİAZO REAKTİFİ - 0,5cc 0,5cc 

DİSTİLE SU 0,5cc - - 
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KİMYASAL REAKSİYON 

Total Bilirubin+Diazo+H+          Kafein, Benzoat, Asetat Azobilirubin(Mavi renk) 

Tüpler karıştırılır, diazo reaktifi ilavesinden 6 dakika sonra kontrole konur. Total ve direkt tüpler 520nm 

dalga boyunda spektrofotometrede okunur. Total bilirubinden direkt bilirubinin çıkarılması indirekt bi-

lirubin değerini verir. 

YÖNTEM 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımla-

yıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında 

t Student testi kullanıldı. Grup içi karşılaştırmalarda ise Paired Samples t testi kullanıldı. Sonuçlar % 

95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 

BULGULAR 

Çalışma Aralık 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında hastanemizde yatan 33’ü kız(%55), 27’si erkek(%45) 

olmak üzere 60 term bebek üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubundaki 30 vakanın 17’si kız(%56,7), 13’ü 

erkek(%43,3) idi. Olguların hepsi normal spontan doğumla komplikasyonsuz olarak doğmuştu. Kontrol 

grubu da komplikasyonsuz olarak spontan doğumla doğan 16 kız(%53,3) ve 14erkek(%46,7) toplam 30 

sağlıklı term bebekten oluştu. Bebeklerin yaşı 1gün ile 22 gün arasında değişmekte olup; ortalama yaş 

5,00+3,87 gündür. Çalışmaya alındıkları ortalama postnatal yaş çalışma grubunda 5,07+5,22 gün, kont-

rol grubunda ise 4,93+0,94 gündü. Ortalama doğum ağırlığı 3272,17+529,02 gramdı. 

Tablo I. Gruplara göre demografik özellikler 

 Çalışma Grubu Kontrol Grubu 

 Ort±S.D. Ort±S.D. 

Yaş 5,07 ±5,22 4,93 ± 0,94 

Doğum kilosu 3192,33 ± 511,85 3352,00 ± 542,41 

 

 Çalışma Grubu Kontrol Grubu 

Cinsiyet n % n % 

Kız 17 56,7 16 53,3 

Erkek 13 43,3 14 46,7 

 

Grup 1: İndirekt hiperbilirubinemi nedeni ile fototerapi alan ve fototerapi öncesi ile 24 saat sonrası kan 

IL-6 ve IL-8 seviyesinin ölçüldüğü olgular (n=30). 
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Grup 2: Kontrol grubu. Hiçbir risk faktörü taşımayan, sarılığı olmayan veya fizyolojik seviyede kalan 

ve fototerapi uygulanmayan sağlıklı term yenidoğanlar(n=30). Bu gruptaki bebeklerden 24 saat ara ile 

iki kez IL-6, IL-8 seviyeleri bakılarak, IL-6 ve IL-8 seviyelerini etkileyen faktörler ekarte edildi. 

Gruplar arasında doğum ağırlığı, gebelik süresi, postnatal yaş, cinsiyet açısından istatistiki anlamlı fark-

lılık gözlenmedi. 

Çalışma grubuna alınan 30 hastanın 24 saat aralıklı olarak bakılan ortalama indirekt bilirubin değerleri 

fototerapi öncesinde 17,30+5,32 mg/dl , sonrasında 13,99+3,52 mg/dl olarak bulundu. 

Tablo II. Çalışma Grubunda İ.BİL- 1 ve İ. BİL-2 karşılaştırması 

 Çalışma Grubu 

(Ort ± S.D.) 

 

p 

İ. BİL-1 17,30 ± 5,32 0,001** 

İ. BİL-2 13,99 ± 3,52 

 

** p<0,01 ileri düzeyde anlamlı 

Çalışma ve kontrol gruplarında bulunan olguların Tüp 1 İL-6 değerleri arasında istatistiksel olarak an-

lamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Çalışma grubu ile kontrol gruplarında bulunan olguların Tüp 2 İL-6 değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Çalışma grubunda; Tüp 1 IL-6 değerine göre; Tüp 2 IL-6 değerinde görülen değişim istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (p>0,05). 

Kontrol grubunda; Tüp 1 IL-6 değerine göre; Tüp 2 IL-6 değerinde görülen değişim istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (p>0,05). 

Tablo III. Grup içi ve Gruplararası IL-6 karşılaştırması 

 

İL-6 

Çalışma Grubu 

(Ort±S.D.) 

Kontrol Grubu 

(Ort±S.D.) 

Gruplar 

arası p 

Tüp 1 5,29 ± 2,34 4,22 ± 2,37 0,084 

Tüp 2 4,77 ± 2,40 4,48 ± 2,62 0,664 

Grup içi p 0,191 0,458  

 

Çalışma ve kontrol gruplarında bulunan olguların Tüp 1 İL-8 değerleri arasında istatistiksel olarak an-

lamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). 
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Çalışma ve kontrol gruplarında bulunan olguların Tüp 2 İL-8 değerleri arasında istatistiksel olarak an-

lamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Çalışma grubunda; Tüp 1 IL-8 değerine göre; Tüp 2 IL-8 değerinde görülen değişim istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (p>0,05). 

Kontrol grubunda; Tüp 1 IL-8 değerine göre; Tüp 2 IL-8 değerinde görülen değişim istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (p>0,05). 

Tablo IV. Grup içi ve Gruplararası IL-8 karşılaştırması 

 

İL-8 

Çalışma Grubu 

(Ort±S.D.) 

Kontrol Grubu 

(Ort±S.D.) 

Gruplar 

arası p 

Tüp 1 26,46 ± 16,78 24,01 ± 14,49 0,547 

Tüp 2 26,10 ± 16,27 22,67 ± 14,33 0,391 

Grup içi p 0,706 0,136  

 

SONUÇ 

Yenidoğan sarılığı tedavisinde kullanılan fototerapinin, yenidoğan sepsis tanı ve takibinde kullanılan 

sitokinlerden olan IL-6 ve IL-8 düzeyine herhangi bir etkisinin olmadığını belirledik. Fototerapi ile de-

ğişikliğe uğramadığını saptadığımız bu sitokinlerin,fototerapi alan bebeklerde eş zamanlı olabilecek ye-

nidoğan sepsisi ihtimalinde, sepsisin tanı ve takibinde güvenilir bir biçimde kullanılabileceği sonucuna 

vardık. 
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GEBELİKTE EMZİRME: ETKİLERİ, YAŞANAN KAYGILAR VE HEMŞİRELERİN 

SORUMLULUKLARI 

Büşra UYSAL1, Nevin AKDOLUN BALKAYA2 

1 Hemşire, Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Hemşirelik Anabilim Dalı, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans  

Programı, Muğla / Türkiye 

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın 

Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Muğla / Türkiye 

Öz: Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için ilk altı ay sadece anne sütü almaları, iki yaşına kadar 

anne sütü ve ek gıda ile desteklenmeleri önerilmektedir. Anneler genelde emzirmenin önemini bilmekte, 

emzirmek istemekte, ancak altı aydan önce çeşitli nedenlerle emzirmeyi sonlandırmaktadır. Emzirme 

döneminde yeni gebelik oluşması bu sebepler arasındadır. Gebeliğin ilk iki trimesterinde emzirme gü-

venlidir ve 3. trimesterde de sürdürülebilirdir. Bu nedenle gebelikte emzirmenin rutin olarak engellen-

mesi desteklenmemektedir. Ancak anneler, aile bireyleri ve sağlık personeli gebelikte emzirmenin anne, 

fetüs ve bebek sağlığını olumsuz etkileyeceği konusunda yoğun kaygılar yaşamakta, buna bağlı emzirme 

sekteye uğrayabilmektedir. Bu derlemenin amacı, gebelikte emzirmenin anne, fetüs ve bebek sağlığı 

üzerine etkileri ile yaşanan kaygıları ve bu konuda hemşirelerin sorumluluklarını incelemektir.  Litera-

türe göre, gebe annenin emzirmeye devam etmesinin annenin yeterli beslenmeyi sağlaması koşuluyla 

gebeliği, gebeliğin sona erme şeklini, yenidoğanın doğum ağırlığını ve bebek sağlığını olumsuz yönde 

etkilemediği, ancak olası risklere karşı takibin önemli olduğu belirtilmektedir. Gebelikte emzirmenin 

etkileri, özellikle annenin beslenme durumunu, anne sütüyle beslenen kardeşlerin büyümesini ve sağlı-

ğını, anne sütünün bileşimini ve doğumdan sonra yenidoğanın büyümesini nasıl etkilediği konusunda 

yeterli veri olmadığı, bu konularda kesin yargının var olması için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç 

olduğu belirtilmektedir. Hemşirelerin gebelikte sütten kesmeyi önermemeleri, emzirmenin devamı için 

anneleri desteklemeleri, olumsuz etkiler için anne, bebek ve fetüsü yakından gözlemlemeleri ve olumsuz 

bir etki oluşması durumunda önlem almaları gerekmektedir. Annelere emzirmenin anne, bebek ve fetüs 

sağlığına etkileri, özellikle yeterli ve dengeli beslenme ve rutin kontrollerin gerekliliği ve önemi açık-

lanmalıdır. Gebelikte emzirmeye ilişkin artan farkındalık, bu konuda yaşanan kaygıları ve olumsuz et-

kilenmeleri azaltacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Gebelik, Anne Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Hemşirelik 

GİRİŞ 

Emzirme anne, bebek ve toplum sağlığını etkileyen, anne-bebek bağını kuvvetlendiren bir eylemdir 

(Gila-Dîaz ve ark, 2020). Dünya Sağlık Örgütü [World Health Organization (WHO)] ve Birleşmiş Mil-

letler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu [United Nations International Children’s Emergency 

Fund (UNICEF)] doğumdan sonra ilk bir saatte emzirmenin başlatılmasını, 6 aya kadar sadece anne 

sütü ile besleme ve devamında 2 yıla kadar tamamlayıcı gıdalarla emzirmenin sürdürülmesini önermek-

tedir (WHO, 1989). Emzirmenin önemi bilinmesine rağmen emzirme oranları istendik düzeyde değildir. 

Doğumdan sonraki ilk bir saatte sadece iki yenidoğan bebekten biri anne sütü almaktadır (UNICEF, 

2016). Türkiye’de ilk bir saatte anne sütü alma oranı %71’dir. Ancak, ilk altı ay sadece anne sütü alma 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

204 

oranı %41’dir (HÜNEE, 2019). Oranlar arasındaki farka bakıldığında emzirmenin erken dönemde son-

landırıldığı anlaşılmaktadır. Bebeğin memeyi reddetmesi, annenin bebeği yeterince emzirdiği düşün-

cesi, emzirme konusunda yeterli bilgi ve desteği alamama, memede oluşan sorunlar, çalışma hayatına 

geri dönüş gibi nedenler sonlandırma sebepleri arasındadır. Emzirme döneminde gebe kalma da emzir-

menin erken dönemde sonlandırılmasının önemli bir sebebidir (Doğancı ve Özsoy, 2019). Mısır, Gua-

temala ve Hindistan gibi düşük sosyoekonomiye sahip toplumlarda %25-70 aralığında değişen oranlarda 

gebelikte emzirme görülmektedir (Karamustafaoğlu Balcı ve Göynümer, 2015). Türkiye’de emzirme 

problemlerinin %1.5’ini emzirme döneminde tekrar gebe kalma oluşturmaktadır (Karaçam ve Sağlık, 

2018). Anne ve sağlık çalışanları gebelikte emzirmenin anne, bebek ve fetüs sağlığını olumsuz etkile-

yeceği yönünde kaygılanmaktadır (Doğancı ve Özsoy, 2019). Bu derlemede amaç, gebelikte emzirme-

nin anne, fetüs ve bebek sağlığına etkilerini, bu döneme ait kaygıları incelemek ve hemşirelerin sorum-

luluklarını açıklamaktır. 

GEBELİKTE EMZİRMENİN ANNE SAĞLIĞINA ETKİSİ 

Literatürde gebelikte emzirmenin anne sağlığına etkisini inceleyen çalışmaların daha çok anemi preve-

lansı, gebelik komplikasyonları ve doğum kilosunu değerlendirmesini içerdiği görülmektedir. Çalışma 

sonuçlarına göre gebelikte emzirmeye devam etmek, anemi prevelansını ve beslenme ihtiyacını artır-

maktadır. Mısır’da 540 kadın ile yapılan çalışmada gebelikte emziren grupta (n=250) anemi prevelansı 

%54.1, emzirmeyen grupta (n=250) ise %39.7 bulunmuştur (Shaaban ve ark, 2015). Türkiye’de yapılan 

bir çalışmada gebelikte emziren 45 kadın ve emzirmeyi sonlandıran 165 kadın araştırmaya dahil edil-

miştir. Emziren grupta hemoglobin düzeyi ve doğum kilosu emzirmeyen gruba göre anlamlı bir farkla 

daha düşük bulunmuştur. İki grup arasında hiperemezis gravidum ve preeklemsi açısından anlamlı bir 

fark olmadığı belirtilmiştir (Ayrım ve ark, 2014). Irak’ta gebelikte emziren 215 gebe kadın ve emzirme-

yen 288 gebe kadınla yapılan bir çalışmada, Ayrım ve arkadaşlarının çalışmasının aksine iki grup ara-

sında doğum kilosu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır (Aldabran, 

2013). İran’da gebelikte emziren 80 kadın ve emzirmeyen 240 kadının katılımıyla yapılan çalışmada, 

iki grup arasında gebelik komplikasyonları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (Madarshahian ve 

Hassanabadi, 2012). Şengül ve ark. (2013)’ın gebelikte emziren 39 kadın ve emzirmeyen 22 kadınla 

yaptığı çalışma sonuçları da gebelik komplikasyonları açısından anlamlı bir fark olmadığını göstermiş-

tir. 

GEBELİKTE EMZİRMENİN ABORTUS ve PRETERM EYLEME ETKİLERİ 

Emzirmeyle beraber artan oksitosin salınımı uterusun kasılmasına sebep olmaktadır. Gebelikte emziren 

anne bu kasılmaların abortus veya preterm eyleme sebep olabileceği konusunda endişelenmektedir. Ok-

sitosinin abortus veya preterm eyleme sebep olabilmesi için oksitosin reseptörlerinin belirli bir seviyede 

olması gerekir. Üçüncü trimesterde doğuma yaklaştıkça oksitosin reseptörleri artmaktadır. Bu sebeple 

gebelikte emziren annelerin 3. trimesterde, 1. ve 2. trimestere göre daha dikkatli olması gerekmektedir 

(Demirel ve Güler, 2016; Karamustafaoğlu Balcı ve Göynümer, 2015). Yapılan bir çalışmada emziren 

ve emzirmeyen grupta abortus oranı incelenmiştir. Emziren grupta abortus oranının emzirmeyen gruba 

kıyasla daha düşük olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirtilmiştir (Aldab-

ran ve ark, 2013). Türkiye’de yapılan bir çalışmada ise iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı be-

lirtilmiştir (Ayrım ve ark, 2014). Yapılan diğer iki çalışma da gebelikte emziren ve emzirmeyen grubun 

abortus oranı arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşmıştır (Ishii, 2009; Shaaban ve ark, 2015). 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde 10.661 gebe kadınla yapılan bir çalışmada gebelik ve emzirme dönemi 

çakışmayan, gebelikte emzirmeye tamamlayıcı gıdalarla devam eden ve gebelikte sadece anne sütü ile 

emzirmeye devam eden üç grupta abortus oranları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucuna göre tüm örnek-

lemde düşük oranı %15 iken, gebelikte tamamlayıcı gıdalarla emzirmeye devam eden grupta %14, sa-

dece anne sütü ile emzirmeye devam eden grupta %35 bulunmuştur (Molitoris, 2019). İncelenen çalış-

maların sonuçlarının farklı olması sebebiyle gebelikte emzirmenin abortus ile ilişkisi konusunda net bir 

bilgi bulunmamaktadır. Literatürde preterm eylem ve gebelikte emzirme ilişkisini inceleyen çalışmaya 

rastlanamamıştır. 

GEBELİKTE EMZİRMENİN FETAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Gebelikte emzirmenin, fetüsün intrauterin dönemdeki sağlığına etkilerini inceleyen çalışma bulunma-

maktadır. Fetal sağlığı değerlendirmek amacıyla yenidoğan kilosu karşılaştırılmıştır (López-Fernández 

ve ark, 2017). Gebelikte emziren 165 kadın ve emzirmeyen 120 kadının incelendiği bir çalışmada, ye-

nidoğan ağırlığı ve Apgar skoru değerlendirilmiştir. İki grup arasında yenidoğan kilosu ve Apgar skoru 

açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (Ayrım ve ark, 2014). Madarshahian ve Hassanabadi 

(2012)’nin yaptığı çalışmaya göre, gebelikte emziren ve emzirmeyen grup arasında yenidoğan kilosu 

açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yapılan bir çalışmada gebelik ve emzirme dönemi örtüşen 

255 kadın ve örtüşmeyen 263 kadın incelenmiştir. Emziren grupta yenidoğanların %84.3’ü 2500 gram 

ve üzeri, emzirmeyen grupta ise %91.2’sinin 2500 gram ve üzerinde ve aradaki farkın anlamlı olduğu 

belirtilmiştir (Shaaban ve ark, 2015). Yapılan bir diğer çalışmada gebelikte emziren grupta yenidoğan 

kilosu 3086.6 +/- 379.2 gram, emzirmeyen grupta 3386.8 +/- 388.1 gram bulunmuş ve aradaki farkın 

istatistiksel olarak önemli olduğu belirtilmiştir (Şengül ve ark, 2013). Yapılan çalışmalar incelendiğinde 

gebelikte emzirmenin fetal sağlığa etkisini değerlendirmek için yeterli kanıt olmadığı ve fetal sağlığı 

değerlendirmek için karşılaştırılan yenidoğan kilosunun farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu konuda 

daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 

GEBELİKTE EMZİRMENİN BEBEK SAĞLIĞINA ETKİLERİ 

Emzirme döneminde oluşan gebelik, emzirilen bebeğe olan ilginin ve ayrılan vaktin azalmasına sebep 

olabilmektedir. Bu dönemde anne fetüsün, bebeğin ve kendisinin sağlığı için yeterli ve dengeli beslen-

melidir. Beslenme süt yapımı için de önem taşımaktadır (Karamustafaoğlu Balcı ve Göynümer, 2015). 

Literatürde gebelikte emzirmenin bebek sağlığına etkisini inceleyen iki ayrı olgu sunumuna ulaşılmıştır. 

Devecioğlu ve arkadaşları (2014), gebelikte emziren iki olguyu incelemiştir. Olgu 1’de gebe kalan anne 

yeni bir gebeliğin bebeğe haksızlık olduğunu ve sütün bebeğe yetmeyeceği konusunda endişelendiğini 

belirtmiştir. Kadın doğum uzmanının desteğini alan kadın emzirmeyi sürdürme kararı almıştır. Yapılan 

kontrollerde bebeğin gelişiminin yaşıtlarıyla uyumlu olduğu belirtilmiştir. Olgu 2’de emzirme döne-

minde gebe kalan kadının emzirmeyi sürdürmek istediği, ancak gebeliği takip eden hekimin emzirmeyi 

sonlandırmasını istediği belirtilmiştir. Bir sorun yaşamadığını düşünen kadın, Devecioğlu ve arkadaşla-

rının da önerisiyle emzirmeye devam etme kararı almıştır. Yapılan kontroller sonucunda bebeğin geli-

şiminin yaşıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. İncelenen diğer olgu sunumu (Onwudiegwu, 2000) da 

bu sonuçları desteklemektedir. Yapılan çalışmaların sınırlı olması nedeniyle bu konuda genelleme yap-

mak olanaksızdır. 
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GEBELİKTE EMZİRME KONUSUNDA HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI 

Etkili bir bakımın sağlanması için hemşirelerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gereklidir. Em-

zirme döneminde planlanmayan/istenmeyen gebeliği önlemek için emzirmenin gebelikten koruduğunu 

düşünen annelere, bu koruyuculuğun bebeğin 6 aydan küçük olması, yeterli sıklık ve sürede sadece anne 

sütü ile beslenme koşuluyla etkili olabileceği anlatılmalıdır. Bu koşulları sağlama imkânı olmayan an-

nelere aile planlaması yöntemleri hakkında eğitim ve danışmanlık vererek, modern bir kontraseptif yön-

tem kullanımı ile etkili korunmaları sağlanmalıdır (Arça ve Işık, 2019; Devecioğlu ve ark, 2014). Em-

zirme döneminde gebe kalan anneye, yapılan çalışmaların yetersiz ve sonuçların farklı olması sebebiyle 

kesin bir öneride bulunulmamalı, emzirmeye devam etme veya etmeme durumunda karşılaşabileceği 

riskler konusunda bilgilendirme yapılarak karar anneye bırakmalıdır. Emzirmeyi sürdürme kararı alan 

annenin yeterli ve dengeli beslenmesi anne, bebek ve fetüs sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Hemşireler anneye beslenme eğitimi vererek, sıvı tüketiminin, demir ve folik asit desteğinin önemini 

vurgulamalı, konuya dair güncel bilgiler doğrultusunda emzirmeye devam etme kararı alan anne bilinç-

lendirilmelidir (Doğancı ve Özsoy, 2019; Karamustafaoğlu Balcı ve Göynümer, 2015; Madarshahian ve 

ark, 2012). 

SONUÇ ve ÖNERİ 

Gebelikte emzirme döneminde anne ve sağlık çalışanları bebek, fetüs ve anne sağlığının olumsuz etki-

lenebileceğini düşünmektedir. Yapılan çalışmaların yetersiz olması ve farklı sonuçlar çıkması kaygıya 

sebep olmaktadır. Bununla birlikte emzirmenin 1. ve 2. trimesterde güvenle sürdürülebileceği, 3. tri-

mesterde ise yakın izlem sağlanması halinde emzirmenin sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Emzirme döneminde gebe kalan anneler emzirmeye devam etme konusunda hemşireler tarafından des-

teklenmeli, ancak çalışmaların sınırlı sayıda olması sebebiyle kesin bir öneride bulunmamalıdır. Bu ko-

nuda daha fazla kanıta dayalı araştırma yapılması önerilebilir. 
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SMEAR SONUCU ASCUS OLUP   KOLPOSKOPİDE ANORMAL BULGU SAPTANAN 

HASTALARIN KOLPOSKOPİK ÖRNEKLEME SONUÇLARININ RETROSPEKTİF 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Didem GÜL SARITAŞ1 , Volkan ÜLKER2  

1-2 T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın  

Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul / Türkiye  

Öz: Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik On-

koloji polikliniğine Nisan 2002- Haziran 2012 tarihleri arasında şikayetle veya şikayetsiz, kontrol ama-

cıyla gelen hastalara uygulanan pap smearlerin arasından sonucu ASCUS olan ve dış merkezlerden 

smear sonucu ASCUS olduğu için kliniğimize refere edilen hastaların verileri retrospektif olarak değer-

lendirildi. Bilgisayar ortamında yapılan tarama sonucu smear sonucu ASCUS olarak rapor edilmiş 1375 

olgunun mevcut olduğu ve bu olguların hepsine kolposkopik inceleme uygulanmış olduğu görüldü. 1375 

ASCUS’ lu hastanın 702 tanesine çeşitli nedenlerle (anormal/yetersiz/diğer kolposkopik bulgu gibi ) 

kolposkopik inceleme altında servikal biyopsi ve/veya endoservikal küretaj olmak üzere örnekleme ya-

pılmış olduğu görüldü. Bu 702 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Kolposkopik örnekleme (servikal bi-

yopsi ve/veya ECC)  sonuçları kıyaslandığında CİN 1 oranı (p > 0,05)  ile CİN 2-3 oranı  (p > 0,05)  

menopozda olan ve olmayan grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Kolposkopi eşliğinde yapılan 

kolposkopik örnekleme (servikal biyopsi ve/veya ECC) patoloji sonuçları tedavi için kullanılan eksiz-

yonel yöntem (LEEP ve konizasyon) patoloji sonuçları ile karşılaştırıldı. Sonuçların % 54,9  unda 

kolposkopik örnekleme sonucu ile eksizyonel yöntem sonuçları arasında anlamlı uyumluluk olduğu 

görüldü (p < 0,05). Kolposkopi eşliğinde alınan servikal biyopsi ve/veya ECC patolojileri CIN 1 olarak 

gelen hastaların eksizyonel yöntem (LEEP/ konizasyon) patolojileri ile karşılaştırıldığında %4,2’ sinin 

CIN 2-3 olacak şekilde daha ileri lezyon olarak geldiği CIN 2 olarak gelen hastaların ise %4,0’ ının ise 

karsinoma in situ  olacak şekilde daha ileri lezyon olarak geldiği görüldü. Anormal kolposkopik bulgu 

sayısı ile servikal lezyonun derecesi arasındaki korelasyona bakıldığında patolojisi normal ve kronik 

servisit olan hastalarla patolojisi CIN1 ve CIN1 üstü lezyon olan hastalar karşılaştırıldığında anormal 

kolposkopik bulgu sayısı CIN1 ve CIN1 üstü lezyonlarda anlamlı (p < 0,05)  olarak  daha yüksekti. 

Şüpheli smear sonucu ile gelen hastalara lezyonun ağırlığı düşük de olsa, gereken önem verilmeli, AS-

CUS smear sonuçlu hastalarda %15-25 oranında displazi saptandığı unutulmamalıdır. Genel populas-

yonla kıyaslandığında postmenopozal kadınlarda ASCUS insidansı ve altta yatan displazi sıklığı daha 

düşük olmasına rağmen ASCUS’ lu postmenopozal kadınlarda altta yatan intraepitelyal neoplazi olma 

ihtimali hala gerçek bir risk olarak durmaktadır ve bu yaş grubu hastaların yönetimi ve takibi genel 

populasyondaki hastalar gibi yapılmalıdır. Kolposkopik inceleme servikal lezyonların derecesinin de-

ğerlendirilmesinde etkili ve güvenilir bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: ASCUS, Kolposkopi, CIN 

GİRİŞ 

Servikal kanserlerin %80 – 90‘ını skuamöz hücreli kanserler oluşturmaktadır. Sitoloji yani Pap testi ile 

yüksek kaliteli tarama sayesinde skuamöz  hücreli servikal kanserlerden ölümler anlamlı oranda azal-

mıştır (Gustafsson,1997:159-165, 755-763). Tarama sayesinde mortalite oranında görülen bu azalma şu 

iki durum ile ilişkilidir. İnvaziv kanserin erken evrede tanınma oranı artmış olup, erken evre serviks 
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kanserinin beş yıllık sağkalımı %92 civarındadır .Preinvaziv lezyonların tanı ve tedavisi invaziv kanse-

rin genel insidansını azaltmaktadır (Siegel, 2012:10-29). Servikal kanser taramasının amacı servikal 

kanser kaynaklı mortalite ve morbiditeyi önlemektir. İdeal tarama tekniği invaziv  kansere ilerleme ola-

sığı olan prekürsör (öncü) lezyonları tanımlayabilmeli, aynı zamanda da geçici HPV enfeksiyonu ve 

ilişkili olduğu kanseröz olmayan bening lezyonların gereksiz tanı ve tedavisinden kaçınmalıdır. Böylece 

tarama ile ilişkili potansiyel zararlar minimalize edilebilir. Sitoloji (PAP test) taraması yüksek kaliteli 

taramanın yapılabildiği ülkelerde kanser insidansını ve mortalitesini azaltmakta oldukça başarılı olmuş-

tur (Castle,2010:76-84). 

En sık sitolojik bozukluk önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hücrelerdir (Atypical Sguamous Cells 

Undetermined Significance - ASCUS) Hücreler SIL‘ı düşündürmekte, ancak kriterleri yerine getirme-

mektedir.( Solomon,2002:2114- 2119). 

AMAÇ  

kolposkopik inceleme ve kolposkopik örneklemenin premalign lezyonları saptamadaki etkinliğinin be-

lirlenmesine ve ASCUS sitolojili hastalarda servikal neoplazi saptanma sıklığı ile premenopozal ve 

postmenopozal grupta servikal intraepitelyal lezyon görülme sıklığının gösterilmesidir. 

GEREÇ ve YÖNTEM  

Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji 

polikliniğine Nisan 2002- Haziran 2012 tarihleri arasında şikayetle veya şikayetsiz, kontrol amacıyla 

gelen hastalara uygulanan pap-smearlerin arasından sonucu ASCUS olan ve dış merkezlerden smear 

sonucu ASCUS olduğu için kliniğimize refere edilen hastaların verileri retrospektif olarak değerlendi-

rildi. Bilgisayar ortamında yapılan tarama sonucu smear sonucu ASCUS olarak rapor edilmiş 1375 ol-

gunun mevcut olduğu ve bu olguların hepsine kolposkopik inceleme uygulanmış olduğu görüldü. Kol-

poskopik muayeneler 8-20 büyütme yapabilen, yeşil filtre bulunan binoküler Carl Zeiss marka kolpos-

kopi aleti ile bir onkoloji uzmanı ve  bir asistan doktor tarafından gerçekleştirildi. Kolposkopik inceleme 

sonuçları; normal, anormal, yetersiz ve diğer (inflamasyon, atrofi, ülser, erezyon) diye gruplandırıldı. 

Kolposkopisi yeterli olup normal kolposkopik değerlendirme olarak rapor edilen ve herhangi bir örnek-

lemeye gerek duyulmayıp smear takibine alınan hastalar ve gebe olanlar çalışmaya dahil edilmedi. 1375 

ASC-US lu hastanın 702 tanesine çeşitli nedenlerle (anormal/ yetersiz kolposkopik bulgu) kolposkopik 

inceleme altında servikal biyopsi ve/ veya endoservikal küretaj olmak üzere örnekleme yapılmış olduğu 

görüldü. Bu 702 hasta çalışma grubunu oluşturdu. İstatistiksel yöntem olarak verilerin tanımlayıcı ista-

tistiklerinde ortalama, standart sapma, oran ve frekans değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı 

kolmogorov simirnov testi ile kontrol edilmiştir. Niceliksel verilerin analizinde Kruskal-wallis alt ana-

lizlerde mann-whitney u test kullanıldı.  Niteliksel verilerin analizinde ki-kare test kullanıldı. Tekrarla-

yan ölçümlerde kappa uyum analizi kullanıldı. Tekrarlayan ölçümlerde wilcoxon test kullanıldı. Ana-

lizlerde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 702 hastanın yaş ortalaması 40,21 ±9,596 olarak bulundu. En düşük başvuru yaşı 

18, en yüksek başvuru yaşı 67 idi. Hastaların parite sayıları 0 ile 13 arasında değişmekte olup ortalama 

parite sayısı 2,50±1,573 iken küretaj/ abort sayıları 0 ile 8 arasında değişmekte olup ortalaması 
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0,83±1,180 olarak bulundu. En düşük evlenme yaşı 12, en yüksek evlenme yaşı 45 olup ortalaması 

20,48±4,085 olarak hesaplandı. Toplumumuzun demografik özellikleri de göz önünde bulundurularak 

hastaların ilk cinsel ilişki yaşı evlilik yaşı ile eşdeğer olarak kabul edildi. Evlilik süresi ortalaması 

19,67±10,554 idi. Hastaların meslek grupları ve eğitim durumları değerlendirildi. 639 hastanın (%91,0) 

ev hanımı, 446 sının eğitim durumun ilkokul (%20,5), 144’ünün eğitimsiz (% 20,5), 94 ‘ ünün ise (% 

13,4) lise mezunu olduğu görüldü . Hastaların 586 tanesi menopozda değilken (%83,5), 116 tanesi 

(%16,5 ) menopozda idi. Hastaların 673’ü (%95,9) sadece kontrol amaçlı hastaneye başvurmuş olup, 

11’ i (%1,6) poskoital kanama, 7’ si (%1,0) vajinal kanama şikayeti, 11’ inin (%1,6) ise patolojik smear 

takibi nedeniyle hastaneye başvurduğu görüldü. Hastaların kullandığı doğum kontrol yöntemlerine ba-

kıldığında %41,9‘unun ülkemizde geleneksel olarak kabul edilen koitus interraptus ile korunduğu, 

%29,1‘inin IUD (rahim içi araç-RİA), %8,3‘ünün OKS, %7,5‘ unun kondom, %6’ sının tüp ligasyonu 

yöntemini kullandığı, %6,1‘inin menopozda olduğu için herhangi bir yöntem kullanmadığı ve %5,4 

‘ünün ise korunmadığı görüldü.. Çalışmaya katılan 702 hastanın hepsine kolposkopik inceleme yapıldı. 

Kolposkopik bulgular; anormal bulgular (gözle görülen lezyon/ kitle, mozaik patern, punktuasyo, ase-

towhite epitelyum, atipik damarlanma), diğer bulgular (inflamasyon, atrofi, ülser, erozyon vb.) ve ye-

tersiz bulgu olarak sınıflandırıldı. Kolposkopide yetersiz bulgu veya diğer bulgular saptanan hastalarda 

eş zamanlı olarak herhangi bir anormal bulgu göründüğünde hastalar anormal bulgular grubuna dahil 

edildi. Yapılan kolposkopik incelemede 467 hastada (%66,5) anormal bulgu,  103’ ünde diğer bulgular 

(% 14,6), 132’ sinde yetersiz bulgu (%18,8) saptandı. Kolposkopik inceleme yapılan 702 hastaya kol-

poskopide görülen bulgular doğrultusunda ya sadece servikal biyopsi, ya sadece ECC ya da her iki ör-

nekleme birden yapıldı. Bu doğrultuda; 120 (% 17,09) hastaya sadece ECC, 207 hastaya(% 29,4) sadece 

servikal biyopsi, 375 (%53,4) hastaya ise servikal biyopsi + ECC yapıldı. Biyopsi patoloji sonucu CIN 

1 gelenler düşük dereceli servikal lezyon, CIN 2-3 gelenler ise yüksek dereceli servikal lezyon olarak 

değerlendirildi. Servikal biyopsi patolojileri incelendiğinde; 328 (%46,7) kronik servisit, 182 (%26,0) 

CIN 1( düşük dereceli servikal lezyon), 21 (%3,0) CIN 2-3 (yüksek dereceli servikal lezyon), 1 (%0,1) 

karsinoma in situ, 4 (%0,6) invaziv karsinom, 46 (% 6,6) normal patoloji olarak geldiği görüldü Endo-

servikal küretaj (ECC) sonuçları incelendiğinde; 118 (%26,8) kronik servisit, 24 (%3,4) CIN 1( düşük 

dereceli servikal lezyon), 11 (%1,6) CIN 2-3 ( yüksek dereceli servikal lezyon), 1 (%0,1) karsinoma in 

situ, 1(%0,1) invaziv karsinom, 270 (% 38,4) normal patoloji, 1 (%0,1) yetersiz materyal olarak geldiği 

görüldü. Kolposkopi eşliğinde servikal biyopsi ve/veya ECC  yapılan hastalar kolposkopik örnekleme 

başlığı altında tek bir grupda toplandı. Menopozda olan ve menopozda olmayan hastaların patoloji so-

nuçları birbirleri ile kıyaslandı. Kolposkopik örnekleme sonuçları karşılaştırıldığında; CIN 1 görülme 

oranı menopozda olan ve menopozda olmayan grup arasında anlamlı farklılık göstermedi ( p>0,05). 

Aynı şekilde CIN 2-3 oranı da menopozda olan ve menopozda olmayan grup arasında anlamlı farklılık 

göstermedi ( p>0,05) (Tablo 1). 

 

Tablo 1.  CIN 1 ve CIN 2-3 patolojilerinin menopoz durumuna göre dağılımı 

0,0%

50,0%

CIN1 CIN 2-3

27,1%
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1,7%
Menopozda Değil
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Hastalar kolposkopik değerlendirme sonrası yapılan kolposkopik örnekleme sonuçlarına göre ya rutin 

takibe alındı ya da çeşitli yöntemlerle tedavi uygulandı. Tedavi yöntemi olarak 196 hastaya (%27,9) 

Leep, 1 hastaya (%0,1) koterizasyon, 10 hastaya (%1,4) konizasyon, 4 hastaya(%0,5) ise histerektomi 

uygulandı. Leep yapılan 193 hastanın patoloji sonuçları incelendi. 79 hastanın sonucu (% 40,3) kronik 

servisit, 99’ unun (% 50,5) CIN1 (düşük dereceli servikal lezyon), 16’ sının (% 8,1) CIN 2-3 (yüksek 

dereceli servikal lezyon), 2’ sinin (% 1,0) normal patoloji olarak geldi. Konizasyon yapılan 8 hastanın 

patoloji sonuçları incelendi. 1 hastanın sonucu (%10) kronik servisit, 3’ unun (% 30) CIN1 (düşük de-

receli servikal lezyon), 5’ inin (% 50) CIN 2-3 (yüksek dereceli servikal lezyon), 1’ inin (%10) karsi-

noma in situ olarak geldi. Histerektomi yapılan 4 hastanın patoloji sonuçları incelendi. 1 hastanın sonucu 

(%25) hafif displazi, 1’ inin (%25) orta displazi, 1’ inin (%25) invaziv karsinom, 1’ inin (%25) benign 

patoloji olarak geldi. Kolposkopik örneklemelerin (servikal biyopsi ve/veya ECC) patoloji sonuçları ile 

tanı ve tedavi için kulanılan eksizyonel yöntem (LEEP/konizasyon) patoloji sonuçları birbirleri ile 

karşılaştırıldı. Kolposkopik örneklemede kronik servisit olarak rapor edilen olguların %66,7’sinin 

eksizyonel yöntem patolojisi de kronik servisit olarak gelirken, %25’inin CIN 1, %8,3’ünün  CIN 2-3 

olarak rapor edildiği görüldü. CIN 1 lezyonların %56,3’ü eksizyonel yöntemde de CIN 1 olarak rapor 

edilirken olguların %39,5’i kronik servisit, %4,2’si CIN 2-3 olarak rapor edildiği görüldü. CIN2-3 

lezyonların %44’ü CIN 2-3 ile uyumlu gelirken, %32’si CIN 1, %20’si kronik servisit, %1’i karsinoma 

in situ olarak rapor edildi. Kolposkopik biyopsi sonucu invaziv karsinom gelen toplamda 4 vaka mevcut 

olup bunlardan 1 tanesine konizasyon yapılırken 3 tanesine histerektomi yapıldı. Kolposkopik 

örnekleme sonuçları eksizyonel yöntem (LEEP/konizasyon) sonuçları ile karşılaştırıldığında sonuçların 

% 54,9 unda eksizyonel yöntem patolojisinin kolposkopik örnekleme patolojisini ile anlamlı uyumluluk 

(p < 0,05) gösterdiği yani kolposkopik örneklemenin eksizyonel yöntem sonuçlarını anlamlı olarak 

öngörebildiği görüldü (tablo 2).  

Kolposkopi eşliğinde alınan servikal biyopsi ve/veya ECC yapılan ve patoloji sonucu CIN 1 olarak gelen 

hastaların %56,3’ ünün eksizyonel yöntem patolojisinin de CIN 1 ile uyumlu geldiği, %4,2’ sinin ise 

CIN 2-3 olacak şekilde daha ileri lezyon olarak geldiği görüldü. Karsinoma in situ ve invaziv karsinom 

görülmedi (tablo 2).  

 

Tablo 2. 

Kolposkopi eşliğinde alınan servikal biyopsi ve/veya ECC yapılan ve patoloji sonucu CIN 2 olarak gelen 

hastaların %44,0’ ının eksizyonel yöntem patolojisinin de CIN 2 ile uyumlu geldiği,%32,0’ının CIN 1 

olacak şekilde daha düşük lezyon %4,0’ ının (sadece 1 hasta) ise karsinoma in situ  olacak şekilde daha 
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Kolposkopi biyopsi sonucu CİN 2-3 olan lezyonun                                                     
/ Eksizyonel sonrası değerlendirilmesi
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ileri lezyon olarak geldiği görüldü. İnvaziv karsinom görülmedi (tablo 2). Hastaların başvuru şikayetle-

rinden postkoital kanama ayrı olarak değerlendirildiğinde bu şikayetle başvuran toplamda 10 hasta ol-

duğu görüldü. Postkoital kanama şikayeti ile başvuran hastaların kolposkopik örnekleme sonuçlarına 

bakıldığında 4 tanesininde kronik servisit, 3 tanesinde CIN 1, 1 tanesinde CIN 2-3 1 tanesinde invaziv 

karsinom tespit edildiği görüldü. Postkoital kanama ile başvuran hastaların 5 tanesine eksizyonel yöntem 

uygulandı.   4 tanesi CIN 1, 1 tanesi kronik servisit olarak rapor edildi. Kolposkopik inceleme sırasında 

görülen anormal bulgular gözle görülen kitle/lezyon, atipik damarlanma; punktuasyon, mozaizm, ase-

towhite alan olarak gruplandırıldı ve görülen bulgu sayısı 0 ile 5 arasında numaralandırıldı. Anormal 

kolposkopik bulgu sayısının servikal lezyonları öngörmede anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için 

kolposkopik örnekleme patolojileri ile anormal kolposkopik bulgu sayısı birbiri ile karşılaştırıldı. Pato-

lojisi CIN 1 ve üzeri lezyon gelen hastalarda, patolojisi normal ve kronik servisit gelen hastalara kıyasla 

anormal kolposkopik bulgu sayısının anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü ( p<0,05). (Tablo 3)  

Patolojisi CIN 1 olan ve patolojisi CIN 1 üzeri olan ( CIN 2-3, karsinoma insitu, invaziv karsinom) 

hastaların anormal kolposkopik bulgu sayısı arasında ise anlamlı fark görülmedi (p>0,05) (Tablo 3) 

 

Tablo 3. 

Hastalar hepsi rutin smear takibine alındı. Hastaların hasta uyumuna göre değişen aralıklarla takibe gel-

diği  görüldü. Yapılan kontrol smear sitolojileri %24,8 (n:174) normal, %6,1 (n:43) anormal (ASCUS 

ve üzeri lezyon) olarak geldi %69,1 (n:485)’u hastanemizde smear takibine gelmediği görüldü. 

SONUÇ 

Gelişmekte olan ülkelerde genital sistem enfeksiyonlarının oranı artmakta olup bu inflamatuvar atipi 

smearlerin ASCUS olarak yorumlanmasına sebep olmuş olabilir (Sidawy,1993: 423-429). 

Postmenopozal dönemdeki kadınlarda epiteldeki atrofi sonucu  hücrelerdeki nükleer genişleme ile 

ilişkili olarak smear sonuçları atipik skuamöz hücreler olarak yorumlanabilmektedir.( Parashari, 

1995:273-278). Aynı zamanda postmenopozal kadınlarda devam eden hormon deplasman tedavisi  ser-

vikal skuamöz hücrelerde  ASCUS daki gibi anormal değişikliklere neden olmaktadır (Moss, 2012: 421-

426). Genel populasyonla kıyaslandığında postmenopozal kadınlarda ASCUS insidansı ve altta yatan 

displazi sıklığı daha düşük olmasına rağmen ASCUS lu postmenopozal kadınlarda altta yatan intraepi-

telyal neoplazi olma ihtimali hala gerçek bir risk olarak durmaktadır ve bu yaş grubu hastaların yönetimi 

ve takibi genel populasyondaki hastalar gibi yapılmalıdır (Moss, 2012: 421-426). CIN 2-3 lezyonlar 

yüksek grade lezyonlar olduğu için tedavisinde zaten eksizyonel yöntemlere (LEEP/ konizasyon) 

başvurulmaktadır. Fakat CIN 1 lezyonlar düşük dereceli lezyonlar olduğu için eksizyonel yöntem 

uygulanabileceği gibi hasta ile konuşularak ve uyum gösterilmesi halinde hasta takibe de alınabilir. 

Takip edilen hastalarda CIN 1’in eksizyonel yöntem patolojisi sonucunda daha ileri bir lezyon olarak 

rapor edilebilme olasılığı ( upgrade olma ihtimali) göz önüne alınmalı ve hasta yakın takibe alınmalıdır. 

Kolposkopik incelemede görülen anormal yani pozitif bulgu sayısı CIN 1-2-3  ve daha ileri lezyonları 

0,40

Normal / Kronik servisit CIN 1 CIN 2-3 / Karsinom insitu /İnvaziv karsinom

Anormal kolposkopik bulgu sayısı
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normal servikal dokudan ayırt etmede güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Serviksin preinvazif 

lezyonları asemptomatik olmalarına rağmen, spesifik tanı yöntemleri ile saptanabilmekte ve uygun bir 

tedavi ile serviks kanserine bağlı ölümlerin büyük bir kısmını önlemek mümkün olmaktadır. Servikal 

kanser taraması servikal kanser insidans ve mortalitesini başarılı bir şekilde azaltmıştır. Toplum bu ko-

nuda bilinçlendirilmeli, smear taraması serviks kanserinin erken tanısında bir tarama yöntemi olarak 

yaygınlaştırılmalı ve tüm sosyodemografik gruplardan kadınlara en yüksek düzeyde ulaşmak sağlık sek-

törünün hedefi olmalıdır. HPV testlerinin tarama programlarına katılması tarama yöntemlerinin başarı-

sını arttıracaktır.Şüpheli smear sonucu ile gelen hastalara lezyonun ağırlığı düşük de olsa, gereken önem 

verilmeli, ASCUS smear sonuçlu hastalarda %15-25 oranında displazi saptandığı unutulmamalıdır 

(Lynge,1986:345- 352). Kolposkopik inceleme servikal lezyonların derecesinin değerlendirilmesinde 

etkili ve güvenilir bir yöntemdir.                                                                                                                                                                 
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ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN ERKEN NEONATAL DÖNEMDE 

YENİDOĞANIN HİPERBİLİRUBİNEMİSİ 

Ece Neslihan GÖKSU1, Özlem METREŞ2 

1 T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Bölümü Yüksek Lisans  

Öğrencisi, İstanbul / Türkiye 

2 T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Fizyolojik olarak gözlemlenebilen, multifaktöriyel nedenlere bağlı olarak gelişen, preterm bebek-

lerin %80’inde, term bebeklerin yaklaşık %40-60’ında görülen hiperbilirubinemi; özellikle yaşamın ilk 

7 gününde tedavi gerektiren bir sağlık sorunudur.  Hemolitik hastalık, enzim eksikliği, doğum travması, 

polisitemi, bilirubin konjugasyonunu engelleyen hastalıklar, vücuttan bilirubin atılımının azalması ve 

prematürite başta olmak üzere, metabolik bozukluklar, üriner sistem enfeksiyonları ve anne sütünün 

yetersiz alınmasına nedeniyle gelişen hiperbilirubinemide, sarılık vücutta serum total bilirubin düzeyi-

nin 5 mg/dL’yi geçmesi ile birlikte gözle görülür olmaktadır. Hiperbilirubinemi serum bilirubin düze-

yinin nomogram aracılığıyla izlenmesi ile değerlendirilir. Bebeğin postnatal yaşına göre bilirubin düzeyi 

belirlenerek, bilirubinin yükselme hızı izlenir ve bebeğin hiperbilirubinemi açısından hangi risk gru-

bunda olduğu belirlenir. Hiperbilirubinemi tedavisinde sıklıkla fototerapi uygulanmakta ve fototerapi 

tedavisi alan bebeğin izlemi sırasında hemşirelik bakımına yönelik önemli girişimler bulunmaktadır. 

Literatürde bebek masajı ve bebeğe küvet banyo verilmesinin bilirubinin yükselme hızını azalttığı ve 

fototerapi tedavisinin etkinliğini hızlandırdığı belirtilmektedir. Ebeveynler bebeklerinin sağlıklı büyü-

yen ve gelişen bir bebek olarak hayata devam etmesini bekler. Doğum ile birlikte sağlıklı büyüme ve 

gelişme; bebeğin zarardan korunması, emzirmenin başlatılması ve devam ettirilmesi, bakımın sorumlu-

luğunu alma ve güvenli bağlanmanın sağlanması ile gerçekleşir. Hiperbilirubinemi tedavisinde sıklıkla 

kullanılan fototerapi nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin annelerinde; annelik rolünün değişmesi 

ve bakım sorumluluğunun sağlık ekibine verilmesi annelerde stres, endişe ve kaygı oluşturmaktadır. 

Literatür bilgileri doğrultusunda oluşturulan bu makalede; hiperbilirubineminin klinik değerlendirmesi, 

yenidoğanda risk faktörlerinin belirlenmesi, postpartum dönemde hiperbilirubinemi nedeniyle hasta-

neye yatırılan bebeklerin anne-bebek etkileşimleri, hiperbilirubinemi gelişimini önleyici hemşirelik gi-

rişimleri ve fototerapi uygulanan bebeğin takibinde hemşirenin rolü ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hiperbilirubinemi, Yenidoğan Sarılığı, Erken Neonatal Dönem, Fototerapi, Hem-

şire 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hiperbilirubinemi fizyolojik olarak gözlemlenebilen, multifaktöriyel nedenlere bağlı olarak gelişen, 

preterm bebeklerin %80’inde, term bebeklerin yaklaşık %40-60’ında görülen; özellikle yaşamın ilk 7 

gününde tedavi gerektiren bir sağlık sorunudur (Türk Neonatoloji Derneği Rehberi, 2014; Canbulat ve 

Demirgöz, 2009). Hiperbilirubinemi; hemolitik hastalık (ABO uygunsuzluğu, Rh uygunsuzluğu), enzim 

eksikliği (G6PD, pürivat kinaz), doğum travmaları, polisitemi, bilirubin konjugasyonunu engelleyen 

hastalıklar (gilbert sendromu, crigler najjar sendromu gibi), vücuttan bilirubin atılımının azalması (bili-

yer atrezi, koledok kisti ve dubin-johnson sendromu) ve prematürite başta olmak üzere, hipotiroidi ve 

galaktozemi gibi metabolik bozukluklar, maternal diyabet, üriner sistem enfeksiyonları ve sepsis, anne 

sütünün yetersiz alınması ve bazı ilaçların (stretomisin, benzil alkol, kloramfenikol) kullanımına bağlı 
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olarak gelişmektedir. Vücutta serum total bilirubin düzeyinin 5 mg/dL’yi geçmesi ile birlikte sarılık 

gözle görülür bir hal almaktadır (Lauer ve Spector, 2011).  

Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubinemi görülme sıklığı ülkemizde Türk Neonatoloji Derneği’nin ‘Ye-

nidoğan Sarılıklarında Yaklaşım, İzlem ve Tedavi Rehberi 2014’ verilerine göre; bir çalışmada term 

bebeklerde %10.5, terme yakın bebeklerde %25.3 olarak belirtilmektedir. Bir başka araştırmada ise sa-

rılık nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerde %12 oranında serum total bilirubin seviyesinin 25 

mg/dL’den fazla olduğu belirlenmiştir (Türk Neonatoloji Derneği, 2014). Bölgesel yapılan bir başka 

araştırmada ülkemizde, yılda ortalama 4000 doğumun gerçekleştiği bir hastanenin yenidoğan ünitesine 

hiperbilirubinemi tanısı ile yatış oranı %27.8 olarak, araştırma süresince sağlıklı doğan ve erken taburcu 

edilen term bebeklerin %2.9’unun hiperbilirubinemi tanısı ile tekrar hastaneye yatışlarının yapıldığı bil-

dirilmektedir (Uslu ve ark, 2012). Sarılıklı bebeğe yaklaşımda emzirmenin başlatılması ve devam etti-

rilmesi, bebeğin ve annenin kan gruplarının belirlenmesi, klinik ve laboratuvar değerlendirme yapıl-

makta ve fototerapi tedavisi uygulanmaktadır (Türk Neonatoloji Derneği, 2014). Literatür bilgileri doğ-

rultusunda oluşturulan bu makalede; hiperbilirubineminin klinik değerlendirmesi, yenidoğanda risk fak-

törlerinin belirlenmesi, tedavi yöntemi, postpartum dönemde hiperbilirubinemi nedeniyle hastaneye ya-

tırılan bebeklerin anne-bebek etkileşimleri, hiperbilirubinemi gelişimini önleyici hemşirelik girişimleri 

ve fototerapi uygulanan bebeğin takibinde hemşirenin rolü ele alınmıştır.    

Hiperbilirubineminin Klinik Değerlendirmesi  

Tüm yenidoğan bebeklerin; sarılık gelişimi açısından izlenmesi, doğumdan sonra ilk muayene sırasında 

cilt renginin kontrol edilmesi, 8-12 saat ara ile yaşamsal bulgular ile birlikte ciltte sarılık varlığının 

değerlendirilmesi önerilmektedir. Bebekte sarılık varlığı inspeksiyon ile değerlendirilirken bebeğin çıp-

lak olmasına, değerlendirmenin mümkün ise güneş ışığı altında yapılmasına ya da aydınlık ortamda 

yapılmasına dikkat edilmelidir (Türk Neonatoloji Derneği, 2014; Savaşer, 2008). Bebeğin vücudunda 

önce yüzde, sonra gövde de ve ekstremitelerde gözlemlenebilen sarılık, cilde elle bastırılıp soldurulunca 

ciltte oluşan renk değişikliğinin görülmesi ile gözlenir. Bilirubinin vücuttaki düzeyi ise transkütan öl-

çüm ile ciltten, serum bilirubin değeri ile venöz kanda ya da topuktan alınan kapiller kan örneği ile 

belirlenir. Venöz kanda serum total bilirubin düzeyi altın standart olarak kabul edilen güvenilir bir yön-

temdir. Normalden daha sarı görünen, risk faktörlerini taşıyan, emmesi zayıf olan yenidoğanın bilirubin 

seviyesi düzenli aralıklar ile bilirubin nomogramına göre (Şekil-1) değerlendirilerek; yenidoğanın düşük 

risk, düşük orta risk, yüksek orta risk ve yüksek risk bölgesinden hangisi içerisinde yer aldığı belirlen-

mektedir. İki ve ikiden farklı zamanda bilirubin seviyesine bakılan bebeklerde, elde edilen değerler no-

mogram üzerinde işaretlenerek bilirubinin yükselme hızı değerlendirilmekte ve eğer bilirubin üst per-

sentil eğrisine doğru yükseliyor ise laboratuvar tetkikleri istenmektedir (Türk Neonatoloji Derneği, 

2014).  
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Şekil 1. Postnatal yaş ve transkütan ya da total serum bilirubin değerlerine göre bebeklerin risk 

durumu 

 

Kaynak: Türk Neonatoloji Derneği, Yenidoğan Sarılıklarında Yaklaşım, Tedavi ve İzlem Rehberi 

2014. sy:12  

Sarılık tedavisi için hastaneye yatırılan bebekte; anne ve bebek kan grubu, direk coombs testi, tam kan 

sayımı, periferik yayma, retikülosit sayısı, total-direk-indirek bilirubin seviyesi, G6PD düzeyi, idrarda 

redüktan madde, kan değişimi sınırında bilirubin artışı olan bebekte albümin, elektrolitler, direk biliru-

bini yüksek bebekte tam idrar tetkiki ve idrar kültürü gibi laboratuvar incelemeleri yapılmaktadır (Türk 

Neonatoloji Derneği, 2014).  

Yenidoğanda Risk Faktörleri 

Bilirubin seviyesinin yükselmesi; coğrafi bölge, etnik grup, cinsiyet, anne sütü alım oranı, bebeğin do-

ğum haftası ve perinatal dönem faktörlerinden etkilenmektedir (Savaşer, 2008). Tüm yenidoğan bebek-

lerin risk faktörleri açısından değerlendirilmesi ve izlemi bilirubinin toksik etkilerini önlemede doğru 

ve etkin tedavinin uygulanmasını sağlamaktadır. Ağır hiperbilirubinemi açısından yenidoğanda risk 

oluşturan faktörler (Türk Neonatoloji Derneği, 2014);  

 38 gebelik haftasından önce doğma, 

 Anne sütü ile beslenme, 

 Anne sütünün yeterli miktarda alınamaması ve bebekte fizyolojik tartı kaybının fazla olması,  

 Doğumdan sonraki ilk 24 saatte sarılık görülmesi, 

 Enzim eksikliği (G6PD) ve hemolitik hastalık, 

 Kardeşinde fototerapi öyküsü bulunması, 

 Sefal hematom ve yaygın ekimoz ve  

 Taburcu olmadan önceki total serum bilirubin (TSB) ya da transkütan bilirubin (TcB) düzeyi yük-

sek ya da yüksek-orta risk bölgesinde yer alma.   
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Tedavi Yöntemi  

Sarılığın gözle görülür hale gelmesi yenidoğan bebeklerin tamamında doğumdan sonraki birkaç gün 

içerisinde oluşmaktadır. Bebeğin vücudundaki sistemik bulgular iyi izlenmez ve tedavisi edilmez ise 

(Han ve ark, 2015), vücudunda yüksek oranda biriken bilirubin, kan-beyin bariyerini geçerek ve biliru-

binin zararlı etkilerini ortaya çıkarmakta ve bilirubin ensefalopatisine neden olmaktadır. Bilirubin ense-

falopatisi; kan-beyin bariyerini geçen bilirubin düzeyine göre hipoglisemi, laterji, emmede zorlanma, 

solunum sıkıntısı ve opistotonüs duruşu gibi belirti ve bulguların görüldüğü kernikterus ile sonuçlan-

maktadır (AAP, 2004). Bilirubinin zararlı etkisinin oluşumun önlemek için tedavide fototerapi ve kan 

değişimi uygulanır. 35 hafta ve üzerinde doğan bebeklerde bilirubin nomagramları kullanılarak,  35 

haftanın altında doğan bebeklerde ise doğum ağırlığına göre (Şekil-2) tedaviye karar verilmektedir 

(Türk Neonatoloji Derneği, 2014).  

Şekil 2. Gebelik haftası <35 hafta olan bebeklerde fototerapi ve kan değişimi sınırları 

 

*İlk rakam fototerapi sınırını, parantez içerisindeki rakam ise kan değişimi sınırını göstermektedir.  

Kaynak: Türk Neonatoloji Derneği, Yenidoğan Sarılıklarında Yaklaşım, Tedavi ve İzlem Rehberi 

2014. sy:21  

Fototerapi Uygulanan Bebeğin Hemşirelik İzlemi  

Fototerapi, bilirubinin karaciğerde konjuge olmasını sağlamaksızın ışık kaynağı aracılığıyla parçalana-

rak vücuttan atılmasını sağlayan bir yöntemdir. Preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde hiperbili-

rubinemi gelişimini önlemek amacıyla profilaktik fototerapi uygulanırken profilaktik fototerapi konjuge 

olmayan hiperbilirubinemi artışını önlemekte ve exchange transfüzyon ihtiyacını azaltmaktadır (Lee 

Wan Fei ve Abdullah, 2015). Bilirubinin parçalanmasında önemli bir tedavi yöntemi olan fototerapinin 

etkinliği; ışığın dalga boyu, yoğunluğu, yenidoğanın ışık alan vücut yüzey alanı genişliği, fototerapiye 

başlama zamanı, yenidoğana verilen pozisyonun değişim sıklığı ve yenidoğanın ışık kaynağı ile arasın-

daki mesafe gibi faktörlerden etkilenmektedir (Canbulat ve Demirgöz, 2009).  Amerikan Pediatri Aka-

demisi (American Academy of Pediatrics=AAP) yenidoğanın ışık alan vücut yüzey alanının tamamının 

(%100) ışıktan faydalanması göz bandı ve bebeğin bezi nedeniyle mümkün olmayacağı, birden fazla 

yönden ışık tedavisi verilse bile toplam vücut yüzeyinin yaklaşık % 80’inin ışık alabileceğini belirtmek-

tedir. Radyant ısıtıcı, bebek bezinin büyük olması ve kafa derisinin geniş alanını kaplayan göz maskeleri 

fototerapi ışığına maruz kalan cilt yüzey alanını azaltmaktadır (AAP Technical Report, 2011). Fotote-

rapi retina dejenerasyonu, dehidratasyon, diyare, bronz bebek sendromu, cilt döküntüsü, hipertermi ya 
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da hipotermi, trombositopeni ve hipokalsemi gibi yan etkiler oluşturan uygulanması sırasında hemşire 

tarafından bebeğin özenle izlenmesini gerektiren bir tedavi yöntemidir (Selalmaz ve ark, 2015; Canbulat 

ve Demirgöz, 2009). Bronz bebek sendromu ışınların emilimi sonucu melanin sentezinin uyarılmasına 

bağlı vücutta bronzlaşma görülmesi iken fototerapi uygulanan bebeklerde ciltte iğne başı büyüklüğünde 

geçici eritematöz döküntüler görülebilmektedir. Özellikle preterm bebeklerde pineal bezin doğrudan 

ışık ile uyarılması sonucu melatonin sekresyonunun azalmasına bağlı kan kalsiyum düzeyi azalmakta 

ve hipokalsemi gelişmektedir (Canbulat ve Demirgöz, 2009).  

Bunların yanı sıra tüm ebeveynler doğumdan sonra bebeklerinin sağlıklı büyüyen ve gelişen bir bebek 

olarak hayata devam etmesini bekler. Yenidoğanın büyüme ve gelişmesinin desteklenmesi amacıyla 

olumlu ortam oluşturma ve bu olumlu ortamda öncelikle bebeği zarardan/tehlikeden koruma, emzirme-

nin başlatılması ve devam ettirilmesi, bakımın sorumluluğunu alma ve güvenli bağlanmanın gerekliliği 

vurgulanmaktadır (Güleşen ve Yıldız, 2013). Hiperbilirubinemi tedavisinde sıklıkla kullanılan fotote-

rapi nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin annelerinde ise; annelik rolünün değişmesi ve bakım so-

rumluluğunun sağlık ekibine kayması annelerde stres ve kaygı oluşturmaktadır (Çelebioğlu ve Polat, 

2008).  Bu nedenle fototerapinin etkinliğini arttırmak amacıyla fototerapideki bebeğin izlemi, tedavisi 

ve bakımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve uygulanabilecek hemşirelik girişimleri aşağı-

daki şekilde belirtilmektedir (Canbulat ve Demirgöz, 2009; Bulechek ve ark, 2017); 

 Ebeveynleri uygulama konusunda bilgilendirme.  

 Yenidoğanın vücut sıcaklığını 2 saat ara ile kontrol etme. 

 Yenidoğanın matüritesine (preterm, term) göre, retinayı korumak amacıyla bebeğe uygun fototerapi 

göz maskesi kullanma 

 Göz maskesinin burun deliklerini kapatıp kapatmadığından emin olma. 

 Göz maskesinin bebeğin yüzüne aşırı basınç uygulamasını önleme. 

 Gözleri kızarıklık, ödem, şişlik ve akıntı açısından izleme. 

 Bebeğin tüm vücudunun rengini sarı görüntü açısından gözleme. Sarılığın artma ya da azalmasını 

izleme. 

 Bebeği dehidratasyon belirti ve bulguları açısından (ön fontanelde içe çöküklük, ciltte kuruluk, kilo 

kaybı, hipoaktivite, deri turgorunda azalma, aktif beslenememe) gözleme.  

 Term bebeklere açık yatakta, preterm bebeklere küvözde fototerapi uygulanmasını tercih etme  

 Fototerapi küvözde uygulanıyor ise bebeğin vücut sıcaklığının artmasını önlemek amacıyla küvöz 

sıcaklığını kademeli olarak 1-2 derece düşürme 

 Küvözde uygulanan fototerapide, fototerapi ışığı ile küvöz arasında 30 cm’lik bir boşluk bırakma   

 Bebeğin günlük gaita ve idrar yapma sıklığını takip etme. (Fototerapi uygulanıyor iken bebeğin 

gaita kıvamı ve rengi yakından takip edilmelidir. Bilirubinin parçalanması ile birlikte bebeğin gai-

tası yumuşak kıvamda, yeşilimtırak ya da koyu kahverengi renk alacaktır. Bu değişim fototerapinin 

etkili olduğunu gösterir.)  
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 Bebeğin günlük aldığı çıkardığı sıvı takibini yapma  

 Fototerapi sırasında bebeklerde insensibıl sıvı kayıpları fazla olacağı için bebeğin vücut ağırlığını 

günlük olarak değerlendirme, bebeğin vücut ağırlığını tartma.  

 Fototerapinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla bebeğin bilirubin seviyesini 12 saatte ara ile 

ya da doktor istemine göre değerlendirme.  

 Bilirubin düzeyinin belirlenmesi amacıyla kapiller tüpe kan alınması sırasında, tüpteki kanın foto-

terapiden etkilenmemesi için fototerapiye ara verme.  

 Fototerapi sırasında bebek monitörize ise pulse oksimetre probunun üzerini alimunyum folyo ile 

kapatma.  

 Uygulama süresince bebeğin cildinde kuruluk oluşur. Herhangi bir nemlendirici kullanmadan cildi 

ılık su ile temizleme.  

 Bebeğin vücudunun tüm alanının ışıktan faydalanabilmesi için pozisyonu sık aralıklar ile (3 saatte 

bir) değiştirme. 

Hiperbilirubinemi Gelişimini Önleyici Hemşirelik Uygulamaları  

Doğumdan sonra bilirubin seviyesi yenidoğan vücudunda fizyolojik olarak yükselir. Literatürde abdo-

minal masajın bilirubin seviyesini azaltmada kullanılabilecek tamamlayıcı bir tedavi olduğu belirtil-

mektedir. Doğumdan sonra ilk beslenmenin ardından düzenli aralıklar ile ilk 48 saat boyunca uygulanan 

abdominal masajın bebeğin bağırsak hareketlerini arttırması ve defekasyona çıkışını kolaylaştırmasına 

bağlı olarak vücutta bilirubin atılımının artması ile ilişkili bilirubin düzeyinin yükselmesini azalttığı ve 

hiperbilirubinemi gelişimini önlediği belirtilmektedir (Gözen ve ark, 2019). Bir başka araştırmada hi-

perbilirubinemi nedeniyle fototerapi uygulanan term bebeklere, bebeğin başından kalçasına kadar olan 

bölgeye uygulanan masajın; total serum bilirubin düzeyini düşürdüğü ve defekasyon ile idrara çıkma 

sayısını arttırdığı belirlenmiştir (Korkmaz ve Esenay, 2020).  Bununla birlikte fototerapi tedavisi süre-

since küvet banyo uygulanan bebeklerin bilirubin değerlerinin uygulanmayan bebeklere göre daha düşük 

olduğu fakat bebeğe masaj uygulamanın bilirubin seviyesinin artışını önlemede banyodan daha etkili 

olduğu bildirilmektedir (Kanadıkırık, 2020).  

SONUÇ 

Hiperbilirubinemi erken neonatal dönemde yakından izlenmesi gereken ve tedavi edilmesi gereken bir 

klinik tablodur. Bu nedenle; hemşire tarafından sarılıklı bebekler risk faktörleri açısından değerlendiril-

meli, düşük gebelik haftasında doğan yenidoğan dikkatli izlenmelidir. Bilirubin ölçümleri nomogramda 

değerlendirilmeli ve izlem planı risk faktörleri dikkate alınarak yapılmalı, taburculuk öncesi alınan bili-

rubin düzeyi yüksek risk bölgesinde olan yenidoğan taburcu edilmemeli, her kontrolde bebeğin ağırlığı, 

ağırlık kaybı yüzdesi, beslenme sırasında idrar, gaita sayısı, rengi ve ciltte sarılık olup olmadığı değer-

lendirilmelidir. Hemşire fototerapi tedavisi alan bebeğin izleminde kurallara dikkat etmeli, fototerapi-

deki bebeğin bilirubin seviyesini daha hızlı düşüren abdominal masaj, vücuda masaj ve küvet banyo 

bebeğin genel durumunun stabil olmasını etkilemiyor ise uygulamalıdır.   
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KADININ MENTAL SAĞLIĞI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Ayşe METİN1, Özen KULAKAÇ1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun / Türkiye 

Öz: Mental sağlık bireylerde tam bir iyilik halinin sağlanması için oldukça önemlidir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün tanımına göre; bireylerin yeteneklerini tanıması, normal yaşam stresleriyle baş edebilmesi, 

üretken ve verimli çalışabilmesi ve topluma katkı sağlayabilmesi için iyi olma durumudur. Mental açı-

dan tam anlamıyla iyi olmak Hedonik ve Eudamonik iyi olmanın beraber sağlanmasıyla mümkün ola-

bilir. Hedonik iyi olma, mutluluk, tatmin ve yaşama ilgi duyma gibi duygusal iyiliğe vurgu yaparken, 

Eudamonik iyi olma mutluluktan ziyade bireyin potansiyelini gerçekleştirmesiyle ilgilenir. Potansiyel 

gerçekleştirme süreci altı önemli unsur içerir. Bu unsurlar; kendini kabul etme, hayatta anlam bulma, 

otantik olma, başkaları ile olumlu ilişkiler geliştirme, çevreyi yönetebilme ve kişisel büyümedir. Potan-

siyelini gerçekleştirme süreci toplumdan etkilenirken aynı zamanda toplumu da etkiler.  Bu bağlamda 

bakıldığında hiçbir grup mental sağlık sorunlarından tamamen bağımsız değildir, ancak yoksullar, ev-

sizler, işsizler, düşük eğitimli kişiler, şiddet mağdurları, göçmenler, çocuklar, ergenler, istismara uğra-

mış kadınlar, sosyal ayrımcılığa uğrayanlar ve ihmal edilen yaşlılar arasında risk oldukça yüksektir. 

Bakıldığında mental sağlık sorunlarından etkilenen tüm gruplar kadını işaret etmektedir. Biyolojik in-

dirgemeci yaklaşım kadında mental sorunları sadece biyolojik cinsiyete dayandırmaktadır. Ancak men-

tal sağlık toplumsal cinsiyet, kültür ve sosyal tutumlarla yakından ilgilidir. Kadının tüm modernleşme, 

kamusal yaşama katılma ve kendi dinamikleri ile var olma söylemlerine rağmen, kadın özellikle ataerkil 

toplumlarda mental sorunlar doğuracak şekilde ötekileştirilmeye, baskılanmaya ve güçsüzleştirilmeye 

mahkum edilmiştir. Bakıldığında bireyler arasında gücün dağılımı mental sağlığın en önemli belirteçleri 

arasındadır.  Toplumsal cinsiyet, mental sağlığın yapısal bir belirleyicisi olmakla beraber; gelir, istih-

dam, sosyal konum, statü gibi eşitsizlikleri birbirine bağlayan ve derinleştiren bir fay hattı gibi kadının 

aleyhine çalışır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin beraberinde getirdiği fakirlik ve güçsüzlük kadının 

mental sağlığını etkiler. Kadınlar evlilik, aile ilişkileri, eğitim, üreme, çocuk bakımı, ayrılma, çalışma, 

yaşlanma gibi geleneksel rollerde çatışma ve ikilemler yaşaması mental sağlığı olumsuz etkileyen diğer 

bir nedendir. Toplum incelemelerinde tam zamanlı ev kadını meslek sahiplerinde boşluk, karamsarlık 

ve değersizlik duygularının yaygın olarak görüldüğü saptanmıştır.  Toplumsal cinsiyetin bir yansıması 

olarak çocuk yaşta evlenen kadınların yetişkin yaşta evlenen kadınlara göre intihara 141 kat daha fazla 

yatkın oldukları görülmüştür.  Hemşireler kadına en yakın sağlık profesyonelleridir. Dolayısıyla mental 

hastalıkların önlenmesi, mental sağlığın ve iyi olmanın geliştirilmesi için toplumsal cinsiyete dayalı 

eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında aktif rol almaları gerekmektedir. Özellikle kadınların mental iyi 

oluşlarını desteklemek üzere Hedonik ve Eudamonik iyi olma konusunda bilinç geliştirilmesinde ve 

mental sağlığı etkileyebilecek toplumsal cinsiyet uygulamalarıyla mücadele etmede sorumluluk üstlen-

melidir. Bu sunumda kadının mental sağlığı ve toplumsal cinsiyet ilişkisi hakkında kavramsal bilgi ve 

öneriler sunulması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Hemşire, Mental Sağlık, Toplumsal Cinsiyet 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlıklı olmayı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda 

fiziksel, sosyal ve mental yönden tam bir iyilik halidir” diye tanımlamıştır. Bu tanımın üç önemli unsu-

rundan biride mental sağlıktır. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca mental sağlığı; “Bireylerin yeteneklerini 
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tanıması, normal yaşam stresleri ile baş edebilmesi, üretken ve verimli çalışabilmesi ve topluma katkıda 

bulunabilmesi için iyi olma hali” olarak tanımlanmıştır1. 

Bu tanımdan yola çıkarak üç temel komponent mental sağlığın pozitif algılanmasını sağlamaktadır. 

Bunlar; 

 Duygusal iyi olma; mutluluk duygusu ve yaşamdan memnuniyet, 

 Psikolojik iyi olma; pozitiflik, bireyin öz farkındalık geliştirmesi ve 

 Toplumsal iyi olma; sosyal bir değer oluşturma ve topluma faydalı olmadır.  

Mental sağlık konusunda Hedonik iyi olma ve Eudaimonik iyi olma üzerine konuşulmaktadır. Hedonik 

iyi olma, eski Yunanlılara dayanmaktadır, mutluluk, tatmin ve yaşama ilgi duyma konularını içerir ve 

ayrıca duygusal iyi olma olarak adlandırılmaktadır. Eudaimonia kavramı, Aristoteles'e kadar uzanır; 

mutluluktan ziyade kendi potansiyelinin gerçekleştirmeyle ilgilidir. Hedonik iyi olma ve Eudaimonik 

iyi olma birlikte pozitif mental sağlık tanımını oluşturmaktadır (Westerhof and Keyes, 2010). 

Eudaimonik iyi olma için her biri oldukça önemli olan altı unsur belirtilmektedir (Ryff, 1989; Ryffand 

Keyes, 1995). 

Bu unsurlar; kendini kabul etme, hayatta anlam bulma, otantik olma, başkaları ile olumlu ilişkiler geliş-

tirme, çevreyi yönetebilme ve kişisel büyümedir. 

1. Kendini kabul etme: Geçmişte ve günümüzde benliğine olumlu ve kabul edilebilir bir tutum içerisinde 

olmak, 

2. Hayatta anlam bulma: Yaşama yön veren ve anlam duygusu oluşturan hedef ve inançlara sahip olmak, 

3. Otantik olma: Kendi olarak kabul ettiği bireysel değer ve standartlara yönelip, bu değer ve standart-

larına uygun yaşamak, 

4. Başkaları ile olumlu ilişkiler geliştirme: Empati ve samimiyetin ifade edildiği doyurucu kişisel ilişki-

lere sahip olmak, 

5. Çevreyi yönetebilme: Karmaşık yaşam olaylarını yönetme kabiliyetine sahip olmak ve 

6. Kişisel büyüme: Kendi gelişim potansiyeline dair iç görü geliştirmek. 

Vaillant’ın (2003) belirttiğine göre mental sağlık için 6 farklı ampirik yaklaşım bulunmaktadır. Bu yak-

laşımlar: 

1. Mental sağlığın normalin üstünde ve arzu edilen bir mental durum olması yaklaşımıdır. Patolojiye 

odaklanmak yerine "iyi ve güzel olana odaklanmayı" vurgulamaktadır. 

2. Mental sağlık, pozitif psikoloji olarak kavramsallaştırılmıştır, Aristoteles kadar eski olan bu model 

mental sağlığı bir ütopik ideal olarak düşünmektedir. Bunun bir örneği Maslow'un "kendini gerçekleş-

tirme” basamağıyla ilgilidir. Son 40 yılda, Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramı, yeteneklerin, 

kapasitelerin ve potansiyellerin tam olarak kullanılmasına dikkat çekmiştir.  
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3. Sağlıklı yetişkin gelişimi açısından mental sağlık olgunlaşma olarak kavramsallaştırılmıştır. Olgun-

luğun mental sağlıkla neredeyse eşanlamlı olduğu düşünülmektedir. 

4. Mental sağlık duygusal ya da sosyal zekâ olarak kavramsallaştırılmıştır. Duygusal ve sosyal zekâ ile 

mental iyi olma ilişkilendirilmektedir.  

5. Mental sağlık, öznel iyi oluş olarak kavramsallaştırılmıştır. Olumlu mental sağlık öznel iyi olma içe-

rir. "Kendini hiç düşünmeyen kimse mutlu değildir." Öznel iyi olma, düşünce ve eylemde yenilik ve 

yaratıcılığa yönlendirilebilecek kişisel kaynakları sağlar. Böylece tıpkı iyimserlik gibi öznel iyi olmada, 

öğrenilen çaresizliğin panzehiri haline gelir. Öz yeterlik ve özerkliğin korunması öznel iyi olma için 

oldukça önemlidir. 

6. Mental sağlık, homeostazdaki esneklik ve adaptasyon olarak kavramsallaştırılmıştır. Yaşamsal olay-

lar ve patoloji arasında ilişki vurgulanmaktadır. Bu iyi oluş yaklaşımında stres ve stresle başa çıkma 

üzerine odaklanılmıştır. 

MENTAL SAĞLIK SORUNLARI BAKIMINDAN RİSKLİ GRUPLAR 

Mental sağlık; iç/dış güçlerden ve toplumdan etkilendiği gibi bir bütün olarak toplumu etkilemektedir. 

Hiçbir grup mental hastalıklardan tamamen bağımsız değildir ancak yoksullar, evsizler, işsizler, düşük 

eğitimli kişiler, şiddet mağdurları, göçmenler ve mülteciler, çocuklar, ergenler, istismara uğramış ka-

dınlar, sosyal ayrımcılığa uğrayanlar ve ihmal edilen yaşlılar arasında risk yüksektir1.  

Mental sağlık sorunlarından etkilenen gruplar genellikle kadını tanımlamaktadır. Cinsiyet temelinde ge-

nel sağlık durumu verileri, kadınların erkeklere oranla daha fazla hastalandıklarını, fakat daha uzun ya-

şadıklarını göstermektedir. Bu genel durumun mental sağlık bakımında da geçerli olduğu anlaşılmakta-

dır. Kadının, bütün modernleşme; kamusal yaşama katılma ve kendi dinamikleri ile var olma söylemle-

rine rağmen, özellikle ataerkil toplumlarda mental sorunlar doğuracak şekilde baskılanması ve ötekileş-

tirilmesi devam etmektedir (Bilgin, 2016). 

Mental sağlık, stresle başa çıkma ile benlik saygısı arasında yakın ilişki vardır. Benlik saygısı kişinin 

kendini gururlu, değerli, gayretli, etkin ve başarılı hissetmesidir. Karmaşık olarak kendini yargılama ve 

değerlendirme sonucu ortaya çıkan bir histir. Kişinin kendini değerlendirmesiyle vardığı kendiliğini ka-

bullenmesi sonucunda ortaya çıkan bir beğenme hissidir. Gerçeklere dayalı mükemmel "ben"in geliş-

mesi, kimlik duygusunun gelişmesini sağlayan benlik saygısının yeteneklere ve toplumsal ilişkilere 

bağlı olarak ortaya çıkmasına dayalıdır (Özkan, 1994). Kadınlarda boyun eğiciliğin tersi olan benlik 

saygısının yüksek olması çok olası görülmemektedir. Boyun eğici tutuma sahip olanlar kendilerini de-

ğersiz hissetmekte, özgürce düşüncelerini ifade edemeyerek “hayır” diyememekte, liderlik davranışı 

gösterememekte, kolayca girişimde bulunmamaktadır, özgüveni düşüktür, sorumluluktan ve değişiklik-

lerden kaçınmaktadırlar (Özkan ve Özen, 2008). Bu bağlamda bakıldığında toplumsal cinsiyet kadını 

boyun eğici bir tutuma zorlamakta ve mental sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

TOPLUMSAL CİNSİYET ve MENTAL SAĞLIK 

Biyolojik indirgemeci yaklaşım mental sorunları sadece biyolojik cinsiyete dayandırmaktadır ancak 

mental sağlık toplumsal cinsiyet, kültür ve sosyal tutumlarla yakından ilgilidir. Bireyler, gruplar ve 

çevre arasında gücün dağılımı mental sağlığın önemli belirteçleri arasındadır. Toplumsal cinsiyet mental 
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hastalıklarda duyarlılığı artırmakta, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon sürecini etkilemektedir.  Birçok ka-

dın, finansal güvensizlik, çocukların maddi ve manevi sorumlulukları, ağır iş yükleri ve orantısız katı 

bir cinsiyete dayalı iş bölümü gibi mental sorunlar yaratabilecek psikososyal sorunlar yaşamaktadır.  

Dolayısıyla mental sorunlar biyolojik açıklamaların ötesinde toplumsal bir anlam taşımakta ve bu so-

runların güç ve kaynak kullanımında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle ilgili olduğu görülmekte-

dir2. Kadınlar daha anne karnından başlayarak, çocukluk dönemi, adölesan dönem, erişkinlik ve yaşlılık 

dönemlerinde yani hayatlarının her aşamasında erkeklere göre daha fazla risk faktörlerine maruz kal-

maktadır. Geleneksel cinsiyet rolleri kadında pasifliği, teslimiyeti ve bağımlılığı vurgulayarak mental 

sorunlara duyarlılığı daha da artırmakla beraber başkalarının aralıksız bakımı, ücretsiz ev ve tarımsal 

emeği üstlenmekle yükümlü kılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, fakirlik kadının mental sağlığını 

etkilemektedir. Kadınlar cinsiyet eşitsizliği sonucu ekonomik bağımlılık yaşamaktadırlar ve sonuç ola-

rak mental hastalıklarla daha fazla yüzleşmek zorunda kalmaktadır.3 Fakirlik ve mental sağlık arasında 

kısır döngü vardır. Kadın fakirleştikçe hastalıklara yatkınlaşırlar bu durum daha fazla fakirleşmesine 

neden olabilir (Erginöz, 2008). Bakıldığında gelişmiş ülkelerde, işten ayrılmaların %35-45'i mental sağ-

lık sorunlarından kaynaklanmaktadır4. Bu durum kadının çalışma hayatına engel olarak daha da fakir-

leşmesine neden olmaktadır.   

Kadının ev yaşamı (ev kadını rolü) mental sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gelişmiş Ülkelerde yapılan 

çalışmalarda çocuklarına bakmak için evde yalnız kalan kadınlarda depresyon görülmesinin mesleki bir 

tehlike olduğu düşünülmektedir. Toplum incelemelerinde ise tam zamanlı ev kadını meslek sahiplerinde 

boşluk, karamsarlık ve değersizlik duygularının yaygın olarak görüldüğü saptanmıştır. Bunun nedenle-

rinin ekonomik yetersizlik, sosyal destek eksikliği, izolasyon ve ev işlerine verilen değerin az olmasın-

dan kaynaklandığı düşünülmektedir (Akın ve Demirel, 2003). Düşük statü, güvensizlik ve kendine say-

gıyı kaybetme sosyoekonomik koşullardan etkilenen mental sağlık risk faktörleri arasında bulunmakta-

dır (Wilkinson, 1997). Öte taraftan ev dışında çalışan kadınlarda da durum farklı değildir. Toplumsal 

cinsiyet rolleri nedeniyle, kocaların ev işlerine ve çocuk bakımına az katkılarının olması çalışan kadın 

için bir stres kaynağıdır ve mental sağlığı olumsuz etkilemektedir. Erkeklerin aile rolleri büyük oranda 

ekonomik destek içerdiğinden, kadınların aile içindeki rolü duygusal destek üzerine kurulmuştur. Ka-

dınların aile içindeki toplumsal cinsiyete dayalı rolleri göz önüne alındığında, istihdam edilen kadının, 

kendini daha az başarılı ebeveyn ve eş olarak değerlendirmesi ve suçluluk duygusu yaşaması muhte-

meldir. Yapılan kalitatif bir araştırmada, neredeyse tüm erkekler için ekonomik destek sağlamak bir 

baba ve koca olmak demektir (Simon, 1995).  

Gove ve Tudor (1973) kadınların daha fazla mental problem yaşamalarında günümüzde de geçerliliğini 

koruyan bazı önemli sebepler belirtmişlerdir; 

1.Erkeğin hoşnut olacağı iki kaynağı vardır evi ve işi ama çoğu kadının sadece evi vardır 

2.Çocuk büyütme ve ev temizliği kadına bırakılmıştır 

3.Ev kadınlığı rolü yapılandırılmamıştır ve görünmezdir 

4.Kadın çalışsa dahi eşinden daha düşük pozisyonda çalışmaktadır 

5.Kadın karışık ve net olamayan beklentilerle yüz yüze kalmaktadır. 
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Başarı, eril bir değer olup kadınların yaşamında en az sözü edilen unsurdur. Kadın kendini değerli his-

setmek istiyorsa öncelikle evdeki sorumluluklarını yerine getirmelidir. Yeni roller edindikçe kadının 

kendilik ve bağımsızlık duyguları artmaktadır. Ancak bu durum toplumsal yapının kabullenemediği bir 

durum olması nedeniyle sıklıkla engellenmektedir (İnceoğlu ve Kar, 2010). 

Erken evlilikler tüm dünyada bölgelerin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Amerika’da yapılan 

çalışmalar bile göstermektedir ki bazı bölgelerde tüm evli kadınların %5-10’u 18 yaş altı çocuk gelin-

lerden oluşmaktadır ve bunlardan her dokuzda biri 14 yaşın altındadır (Le Strat, Dubertret et al.2011). 

Kanundaki boşluklar, eğitimsizlik, maddi koşullar, aileden şiddet ve baskı görme, geleneksel  uygula-

malar (başlık, berdel vb…), geç evlenen için “evde kalmış kız” gibi toplumsal söylemler, “erkeğin ko-

ruması altında olma gerekliliği”, “bekaretin korunması”, “namusun temizlenmesi” gibi “korumacı cin-

siyetçilik” inanışları, “gözü daha açılmadan” evlendirilmesi kadının yeni aileye uyumunu kolaylaştıra-

bileceği gibi nedenlerle kız çocukları daha çocuk yaştayken gelin olmaktadır (Özcebe ve Biçer, 2013, 

Malatyali, 2014). UNICEF’in yaptığı bir araştırmada (2005)  çocuk gelinlerin evlilikleri ve kendi ha-

yatları ile ilgili kararlarda daha az etkin oldukları  belirlenmiştir. Bu araştırmada evli kız çocuklarının 

aile ve arkadaşlarını ziyaret edip edemeyeceği, bir iş sahibi olup olamayacağı, okula devam edip ede-

meyeceği, sağlık problemleri ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanıp kullanamayacakları ile 

ilgili son sözü eşlerinin söylediği belirlenmiştir. Bu durum çocuk yaşta yapılan evliliklerde kadının etkin 

olmadığını göstermektedir. Benlik saygısı ve sosyal gelişim tamamlanmadan yapılan evlilikle beraber 

eş ve toplum tarafından kısıtlama altında olma, şiddet görme, özdenetimin olmayışı kadının iyi olmasını 

ve mental sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuk evlilikler, çocukları aile ve arkadaşlardan 

ayırmakta, ev içi şiddete maruz bırakmakta, gelişimlerini ve eğitimsel, sosyal ve mesleki alanda sahip 

oldukları olanakları tehlikeye atmaktadır. Çocukluk hakları ellerinden alınan çocukların yaşamlarının 

ileri dönemleri de olumsuz olarak etkilenmektedir (Özcebe ve Biçer 2013).  Yapılan araştırmalarda er-

ken evlilik mental sağlık üzerinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. 18 yaşından küçük evli kadın-

larda 18 yaşından büyük evli kadınlara göre depresyonun daha fazla görüldüğü ve intihar düşüncesinin 

17 yaş altında evli olan kadınlarda daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çocuk yaşta evlenen ka-

dınların yetişkin yaşta evlenen kadınlara oranla 1,41 kat daha fazla intihara yatkın oldukları görülmüş-

tür. Başka dikkat çeken bir sonuç ise çocuk yaşta evlenen kadınların daha fazla en düşük gelire (hiç 

olmaması ile yaklaşık 20 dolar olması) sahip olmasıdır. Yine aynı araştırmada göze çarpan bir bulgu 

son bir yılda stres veren yaşam olaylarının çocuk gelinlerde daha fazla olmasıdır (Le Strat, Dubertret et 

al. 2011, Gage, 2013). 

İnfertilite kadının mental sağlığını etkileyen diğer bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk sahibi 

olamayan kadınlar suçluluk hissi, horlanma, dışlanma, sadakatsizlik, boşanma veya kuma tehdidi gibi 

sorunlar yaşamaktadır. Anne olmak, çocuk doğurabilmek kadınların toplumsal statülerini korumaları, 

geleceklerini güvence altına almaları anlamına gelmektedir. Şayet statülerini koruyamazlarsa sosyal 

baskıyla karşılaşabileceklerdir. Birçok toplum, devamlığını doğacak çocuklara bağlaması nedeniyle in-

fertilite yaşayan kadın toplumdan dışlanarak “öteki” olmaya itilebilmektedir. Toplumsal baskı görerek 

ötekileştirilen kadın, sosyal yaşamdan izole olarak mutsuzlaşmaktadır. Yapılan bir çalışmada sosyal 

baskıyı yoğun olarak hisseden kadınlar, “kuruyan ağaç”, “verimsiz toprak” olarak görüldüklerini dile 

getirmiştir. Topluma göre onlar verimsizdir, toplumsal rollerini yerine getirememektedir. Bu durum ka-

dını çıkmaza sokmaktadır (Koçyiğit 2012). 
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygın bir ifadesi, kadınlara karşı işlenen cinsel ve aile içi şiddettir. Bu 

sosyokültürel şiddet biçimleri, kadınların yaşadığı mental sorunların artmasına katkıda bulunmaktadır. 

İstismar edilen kadınlar tarafından yaşanan yaygın mental sağlık sorunları, depresyon, kaygı, travma 

sonrası stres, uykusuzluk ve alkol kullanım bozukluklarının yanı sıra bir dizi somatik ve psikolojik şi-

kayetleri içermektedir. Şiddet mağduru kadınların psikiyatrik tedaviye gereksinimi çok daha yüksektir. 

Mağdur olan kadınlar mağdur olmayan kadınlara göre çok daha fazla intihar girişiminde bulunmaktadır.  

Cinsel şiddet varsa kadınlar tecavüzün duygusal ve psikolojik etkileri ile uğraşmak zorunda kalmamakla 

birlikte, bir kadının değerini bekaretiyle ölçen kültürel inançlarla da uğraşmak zorunda kalmaktadır. 

Örneğin cinsel istismar mağdurlarına destek vermek yerine kadınlar tecavüzcüleriyle evlenmek zorunda 

bırakılabilir. Birçok kadın damgalamanın bir sonucu olarak fahişelik ya da intihara yönelirken, bazıları 

aile üyeleri tarafından öldürülmektedir5.  

Kadınlar belirlenmiş toplumsal cinsiyet normlarına, ilişkilere ya da rollere uymadıklarında, damga-

lanma, ayrımcılık veya sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalmaktadır ve bu durum kadının mental sağ-

lığını olumsuz etkilemektedir. Özellikle fiziksel görünümle ilgili endişeler kendine güven ve iyi olma 

açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır; bu durum, kadınların yeme bozuklukları, depresyon ve 

kaygı gibi diğer mental sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bedenin yeniden yapılanmasının, mental 

sağlık üzerinde özellikle kadını negatif etkileyen cinsiyete özel bir etkisi vardır. Kadın bedenine daya-

tılan güzellik, cazibe, gibi faktörler kadının cinsel bir obje olarak görülmesine neden olmaktadır. Kadın, 

kendisine ve bedenine dayatılan güzellik, gençlik, cinsel olarak bedenin sergileme normları sebebiyle 

ağır yükler altında kalmaktadır. Kadınların ancak zayıf oldukları zaman “güzel” olabilecekleri algısı 

nedeniyle, aşırı diyet, egzersiz ve bu amaç uğruna girişilen cerrahi girişimler uygulamaktadır. Özellikle 

genç kızlar aynı yaşlardaki genç erkeklere oranla 6 ile 10 kat yeme bozukluğu sorunları yaşamaktadır 

(Bilgin, 2016; Koyun, Taşkın ve Terzioğlu, 2011).  Kadın gündelik yaşamında sürekli güzel, cazibeli, 

seksi, ayartıcı, kışkırtıcı olmalıdır. Kadın; kocasını, partnerini, komşusunu memnun etmek, iyi bir iş 

bulmak, işini devam ettirmek/yükselmek, kişilerarası etkileşim/iletişimi artırmak, kendisiyle barışık ya-

şamak ve çatışma yaşamamak için güzel olma dayatmalarını yerine getirmek zorunda kalmaktadır (Bil-

gin, 2016).  

Bazı toplumlarda kadınlara yaygın bir şekilde uygulanan genital mutilasyon depresyon, kaygı, post-

travmatik stres bozukluğu, düşük benlik saygısı gibi mental sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Birçok 

toplumda bu uygulama bir kadının libidosunu düşürdüğüne inanılması, evlilik öncesi saflık ve evlilik 

sadakati sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Bir araştırmada göre FGM uygulanan kadınların 

%17.5’inde Post Travmatik Stres Bozukluğu görülmüştür (Knipscheer, Vloeberghs et al. 2015). 

TOPLUMSAL CİNSİYET ve SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI 

Toplumsal cinsiyet kadınlarda sadece mental sağlığı olumsuz etkilemekle kalmayıp aynı zamanda sağlık 

arayışını da etkilemektedir. Kadınlar, mental sağlık sorunları için birinci basamaktan yardım isteme eği-

limi gösterirken erkekler uzman doktor hizmeti aramaya daha yatkındır. Kadınlarda duygusal sorunlara 

yatkınlığa ve erkeklerde alkol sorunlarına yol açan cinsiyet kalıpları, toplumsal damgayı güçlendirmekte 

ve kalıplaşmış çizgiler boyunca yardım arayışlarını sınırlamaktadır. Bunlar, psikolojik bozukluğun 

doğru tanımlanması ve tedavisine engel oluşturmaktadır. Örneğin erkek alkol kullanımı için daha rahat 

yardım arayabilirken kadın damgalanma nedeniyle yardım arayamamaktadır. Kadınlar şiddetle ilgili 
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mental sorunları ancak doğrudan sorulursa açıklamaktadır. Şiddetle ilişkili sağlık sonuçlarının karma-

şıklığı, mağduriyet tespit edilmediğinde artmakta ve mental sağlık sorunlarıyla beraber kadının sağlığı-

nın bozulmasıyla sonuçlanmaktadır6.  

Kadınlara yönelik sağlık hizmetleri, üreme çağları dışındaki kadınların gereksinimlerini ihmal ederek 

üreme işlevlerine odaklanmaktadır. Birleşik Devletler gibi zengin ülkelerde dahi fakir kadınlar, aynı 

sosyal gruba mensup erkeklere göre sağlık hizmetlerine erişememektedirler. Öte yandan, kadınların 

duygusal ve bilişsel kapasiteleri, sağlık hizmetlerine erişimlerini sınırlayabilir. Alt sosyoekonomik dü-

zeyde görülen depresyon vakalarında sağlık hizmetlerinden yararlanmada düşüktür. Bir başka engel ise 

hekimlerin erkek ve kadın hastalarda aynı belirtilere farklı anlamlar yüklemeleri olarak gösterilmektedir. 

Yine toplumsal cinsiyet bağlamında diğer sosyal eşitsizliklerde olduğu gibi sağlık ve özellikle mental 

sağlık sorunlarının tedavilerinde eşitsizlikler gözlenmektedir (Lorant ve ark. 2003). 

SONUÇ 

Sağlıktaki cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak için sağlığa toplumsal cinsiyete dayalı bir bakış açısıyla bak-

mak, kadınların erişimini ve sağlık hizmetlerine uyumunu iyileştirmek için gereken adımları gerekli 

kılmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı kadının mental sağlık sorunlarıyla mücadele edilebilmesi için 

toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir. Hemşireler kadına en yakın sağlık profesyo-

nelleridir. Dolayısıyla mental hastalıkların önlenmesi, mental sağlığın ve iyi olmanın geliştirilmesi için 

toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında aktif rol almaları gerekmektedir. Özel-

likle kadınların mental iyi oluşlarını desteklemek üzere Hedonik ve Eudamonik iyi olma konusunda 

bilinç geliştirilmesinde ve mental sağlığı etkileyebilecek toplumsal cinsiyet uygulamalarıyla mücadele 

etmede sorumluluk üstlenmelidir.  

Bu doğrultuda hemşireler; 

 Kadınların mental sağlık ihtiyaçlarına duyarlı olmalı 

 Kadınları etkileyen başlıca mental sağlık sorunlarının farkında olmalı 

 Mental sağlık sorunları hakkında kadınlardan rutin olarak bilgi almalı 

 En uygun müdahale ve desteği sağlamalı 

 Kadınları bilinçlendirmeli 

 Kadınların mental sağlığı ile ilgili konularda topluma eğitim vermelidir. 
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FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN KADINLARDA GEBELİK VE EBEVEYN OLMA 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,  

Gaziantep / Türkiye 

Öz: Tarihin her döneminde özel gereksinimli bireyler (ÖGB), toplum içerisinde çok çeşitli güçlüklerle 

karşılaşmışlardır. Kökleri toplumun derinliklerinde yer alan “normal ve normal olmayan” anlayışı, on-

ların dışlanma sürecinde önde gelen nedenlerden biridir. Bir başka deyişle ÖGB’e yönelik ayrımcılığın 

temelinde “biz ve ötekiler anlayışı” yatmaktadır. ÖGB’in içinde bulundukları ruhsal durum, onların 

kendilerine bakış açılarını ve toplumla ilişkilerini önemli ölçüde etkilemekte; suçlama, aşağılık duy-

gusu, öfke, inkar gibi duygular yaşamasına neden olmaktadır. Özel gereksinimli kadınlar “engelli” ve 

“kadın” olmanın güçlüklerini bir arada yaşamaktadır. Bunun yanında fiziksel sınırlılıklar, ekonomik 

problemler, eğitim yetersizliği, tıbbi bakım ve rehabilitasyona ilişkin hizmet yetersizlikleri ve ÖGB’e 

yönelik tutum ve davranışlardan dolayı da sağlıkları olumsuz etkilenmektedir. Özellikle fiziksel yeter-

sizliği olan kadınlar çoğu zaman gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerine ulaşamamaktadır. 

Üreme sağlığı sorunları olarak cinsellikte, aile planlaması yöntem kullanımında, üreme siklusunda, 

menstrual hijyen davranışında, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmada ve ebeveynliğe uyumda 

sorun yaşamaktadırlar. Aynı zamanda fiziksel yetersizliği olan kadınların cinsellik ve çocuk sahibi ol-

malarına yönelik ön yargılar beraberinde birçok olumsuzluğu da getirmektedir. Çocuk sahibi olma, ebe-

veynlik ve annelik duygularını tatma isteyen her kadının hakkıdır. Ancak toplumsal normların yanında 

sağlık personelinin bakış açısı, ÖGB’e yaklaşımı, bilgi düzeyi ve hizmet sunma önündeki engeller ol-

dukça fazladır. Sağlık personelleri özel gereksinimli kadınların özellikle üreme sağlığı sorunlarını gör-

mezden gelebilmektedir. Bu görmezden gelmenin en önemli nedeni konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi 

olunmamasıdır. Bu yüzden fiziksel yetersizliği olan anne adayları doğum öncesi, doğum ve doğum son-

rası dönemlerde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar ve ne bekledikleri ne gerekli hizmeti alabilmekte-

dirler. Karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli rolleri olan hemşirelerin ve diğer sağlık profesyo-

nellerinin fiziksel yetersizliği olan kadınların üreme sağlığı ve ebeveynliğe hazırlamaya yönelik eğitil-

mesi oldukça önemlidir. Tüm hastaların bakımında etik ve profesyonel mesleki sorumlulukları olan 

hemşireler fiziksel yetersizliği olan kadınların bakımında da bütüncül yaklaşımı amaçlamalı ve gebelik 

ve annelik üzerine gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerinin giderilmesinde gereken desteği ve 

danışmanlığı sağlamalıdır. Anne olma isteği olan her kadının bu konuda gerekli desteği alabilmesi ve 

sağlıklı bir şekilde çocuğunu büyütebilmesi konusunda desteklenmesi sağlık çalışanlarının öncelikli so-

rumluluğudur. Belirsizlikler ve ön yargılar içinde gebelik ve ebeveynlik deneyimini yaşayan fiziksel 

yetersizliği olan kadınlar, daha iyi bir ebeveyn olma süreci için her aşamada desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinimli, Ebeveyn, Anne, Gebelik, Fiziksel Yetersizlik, Hemşire 

GİRİŞ 

Tarihin her döneminde özel gereksinimli bireyler, toplum içerisinde çok çeşitli güçlüklerle karşılaşmış-

lardır. Kökleri toplumun derinliklerinde yer alan “normal ve normal olmayan” anlayışı, özel gereksi-

nimli bireylerin dışlanma sürecinde önde gelen nedenlerden biridir. Bir başka deyişle özel gereksinimli 

bireylere yönelik ayrımcılığın temelinde “biz ve ötekiler anlayışı” yatmaktadır (Seyyar, 2013). Özel 

gereksinimli bireylerin içinde bulundukları ruhsal durum, onların kendilerine bakış açılarını ve toplumla 
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ilişkilerini önemli ölçüde etkilemekte; suçlama, aşağılık duygusu, öfke, inkar gibi duygular yaşamasına 

neden olmakta dolayısı ile tedavi ve rehabilitasyon süreci de gecikebilmektedir (Küçükbahar, 2012). 

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, 

bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşam-

daki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerden dolayı bakım, rehabilitasyon, danış-

manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler, fiziksel yetersizliği olan birey olarak tanımlan-

maktadır. Fiziksel yetersizlik nedeniyle sağlıklı kişilerden farklılaşan, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden 

gereğince yararlanamayan bu bireyler, tarihin her döneminde toplumda çeşitli güçlüklerle karşılaşmış-

lardır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2008). Özel gereksinimli kadınlar “engelli” ve “kadın” olmanın güç-

lüklerini bir arada yaşamaktadırlar. Bunun yanında fiziksel kısıtlılıklar, ekonomik sorunlar, eğitim ye-

tersizliği, tıbbi bakım ve rehabilitasyona ilişkin hizmet yetersizlikleri ve özel gereksinimli bireylere yö-

nelik tutum ve davranışlardan dolayı da sağlıkları olumsuz etkilenmektedir. Özel gereksinimli kadınlar 

çoğu zaman gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerine ulaşamayabilmektedir. Özel gereksinimli 

kadınların üreme sağlığı sorunları olarak cinsellikte, aile planlaması yöntem kullanımında, üreme siklu-

sunda, menstrual hijyen davranışında, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmada ve ebeveynliğe 

uyumda sorun yaşamaktadır (Patage et al., 2015; Redshaw et al., 2013; Başgöl ve Oskay, 2015). 

Toplumda genel olarak fiziksel yetersizliği olan kadınların yetersiz ve güçsüz oldukları varsayılmakta 

ve ebeveynlik dahil olmak üzere pek çok alanda başarısız olacakları düşünülmektedir. Ancak bunun 

yanında gelişen dünyada yaşam kalitesinin yükselmesi fiziksel yetersizliği olan bireylerin de yaşam 

şartlarını iyileştirmiş, ileriye yönelik beklentilerini de değiştirmiştir. Fiziksel yetersizliği olması bir ka-

dının çocuk sahibi olması ve ebeveynliği deneyimlemesi önünde bir engel olmamalıdır. Artık fiziksel 

yetersizliği olan kadınların da arasında çocuk sahibi olma isteği artış göstermektedir (Iezzoni et al., 

2015; Karataş ve Çiftci 2010). Toplumda ne yazık ki bu bireylerin gereksinimleri çoğunlukla bilinme-

mekte ya da göz ardı edilmektedir. Genel anlamda fiziksel engelli bireylere önyargılı yaklaşılmakta, 

aseksüel oldukları, gebe kalmayı ve çocuk doğurmayı planlamadıkları ve jinekolojik bakım ihtiyaçları 

olmadığı varsayılmaktadır (McCabe ve Holmes 2013; Timur ve ark. 2006). 

Fiziksel yetersizliği olan bir kadın gebelik düşündüğünde başta kendi aile bireyleri, yakın çevresi olmak 

üzere, sağlık personelleri ve toplumun olumsuz tepkileri ile karşılaşabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı 

fiziksel yetersizliği olan kadınların gebelik ve doğum kararları üzerinde, toplumun ayırıcı tutum ve dav-

ranışları, sağlık personelinin engelli kadına olan bakış açıları, olumsuz tutumları, ihtiyaç duyulan fiziki 

ve maddi kaynakların yetersiz olması ya da hiç olmayışı güvenli doğum ortamının sağlanamayacağı 

kuşkusu gibi birçok faktörün rol oynadığı söylenebilir (Lipson ve Rogers 2000). Bunun yanında fiziksel 

yetersizliği olan kadınların erken doğum riski, sezaryen ile doğum oranı ve düşük hızının yüksek olduğu 

ve yenidoğan bebeklerin doğum kilosu ile ve apgar skorunun düşük olduğu bilinmektedir (Lim et al., 

2015). Ayrıca tüm bu sorunlara ek olarak, fiziksel yetersizliği olan kadınların cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı alanında yetersiz hizmetlerden dolayı sağlık hizmetlerine erişimde zorlandıkları belirtilmektedir 

(Patage et al., 2015; Gibson & Mykitiuk, 2012;  Morrison et al., 2015). Ancak sağlık personelleri yeter-

sizliği olan kadınların özellikle üreme sağlığı sorunlarını görmezden gelebilmektedir. Bu umursamayan 

ve görmezden gelmenin en temel nedenlerinden biri konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olunmamasıdır 

(Başgöl ve Oskay, 2015; Iezzoni et al., 2015). Bu nedenle fiziksel engelli anne adayları doğum öncesi, 

doğum ve doğum sonrası dönemlerde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 
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Özel gereksinimli bireylere yönelik ön yargılar beraberinde birçok olumsuzluğu getirmektedir. Eğitim 

ve istihdam sorunları, ön yargılar neticesinde yanlış tutumlar, bağımsız hareket edememe ve ulaşılabi-

lirlikte engeller gibi nedenlerle çoğunlukla geçimlerini temin edememektedirler. Her şeyin hızla değiş-

tiği bir dünyada, engellilerin de eğitilip potansiyel haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Dünya Bankası 

verilerine göre dünyanın en yoksul toplumlarının %20’sini özel gereksinimli bireyler oluşturmaktadır. 

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal faaliyetler katılması gerekmektedir. 

Fiziksel yetersizliği olan kadınların, doğuma ilişkin korku ve belirsizlikleri diğer gebe ve gebe kalmak 

isteyen kadınlarla genel anlamda aynıdır. Ancak fiziksel yetersizliği olan anne adayı kendi kendine şu 

soruları sorabilir: 

 “Gebelik engelliliğimi etkileyecek mi ya da engellilik gebeliğimi etkileyecek mi? 

 Sağlıklı bir şekilde doğurabilecek miyim? 

 Engelime rağmen, bebeğime iyi bir anne olabilecek miyim? 

 Engelimden dolayı birileri bebeğimi almaya çalışacak mı?” 

Sürekli bu tür sorulara yanıt bulmaya çalışan fiziksel engelli anne adayları, diğer kadınlara göre daha 

yüksek kaygı ve anksiyete yaşayabilmektedir (Smeltzer, 2007). 

Engelli Kadınların Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler 

1. Fiziksel Sınırlılıklar 

2. Ekonomik Problemler 

3. Eğitim Yetersizliği 

4. Psikolojik Faktörler 

5. Engellilere Yönelik Tutum ve Davranışlar 

Engelli Kadınların En Sık Karşılaştıkları Üreme Sağlığı Sorunları 

1. Cinsellik 

2. Ebeveynlik 

3. Üreme Siklusu ve Aile Planlaması 

Toplum içinde engelli ebeveynleri ve ailelerini desteklemek sadece yapılacak doğru şey değildir, yasal 

olarak zorunludur. 

Gebeliğin Fiziksel Yetersizliği olan Ebeveynler Üzerinde etkisi 

Fiziksel ya da başka bir yetersizliği olan kadınlar ve eşleri gebelik öncesi, gebelik süreci ve doğum ile 

ebeveynlik üzerine yoğun anksiyete yaşamaktadırlar. İlk gebeliği olan çiftlere göre onlarda bilinmezli-

ğin yarattığı korku yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 
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1. Kadınlar  

Kadınlar sahip olduğu yetersizliklerine ilişkin birçok kaygı yaşayabilmekte ve kendini çaresiz hissede-

bilmektedir. Hamilelik ile birlikte kilo alımları, kilo alımı ile birlikte mobiliteleri ya da hareket kısıtla-

malarının nasıl olacağı, bedenlerinin gebeliğe uyumunun nasıl olacağı ya da gün geçtikçe ve gebelik 

ilerledikçe nasıl sorunlar, zorluklarla karşılaşacaklar… Bütün bunlar onların içinden çıkılmaz bir sürece 

ve belirsizliğe girmelerine yol açmaktadır. Bu yönde yetersizliği olan kadınlar kendilerini kırılgan, sa-

vunmasız hissedebiliyorlar. Özellikle daha önce hastanede bulunmamışlarsa ya da tam tersine olumsuz 

geçmiş deneyimleri mevcutsa, uzun süreli hastane yatışları yapmaları gerekecekse deneyimleri ve kar-

şılaştıkları engeller yoğun stres ve anksiyete yaşamalarına yol açmaktadır. Gebeliğin getireceği yük, 

hormonal ve bedensel değişimler hakkında sağlık çalışanlarının kadınlara rehberlik etmesi gerekmekte-

dir. Bunun içinde çalışan sağlık personeline bu alanda yeterli temel bilgilerin verilmesi ve teknik açıdan 

rehberlerin oluşturulması gerekmektedir (Royal College of Nursing, 2007). 

2. Çiftler/Partner 

Bu süreçte eşlerin yani baba adaylarının da ihtiyacı ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Eğer eşlerin her 

ikisi de engelli ise, ihtiyaçlarının erken gebelik döneminde belirlenmesi, hastane tarafından da ula-

şım/erişim açısından en önemli ihtiyaçların ayarlanması, bilgi ve iletişim desteğinin sağlanması önem 

taşımaktadır. Engelli babaların, engelli annelerin yanı sıra destek sistemleri, organizasyon bilgileri ve 

nasıl onlara iletişim kuracakları konusunda bilgilendirilmeleri gereklidir (Royal College of Nursing, 

2007). 

Etkili bakım sağlanması için bilgi, beceri ve tutumlar 

1. Bilgi 

Bakım verenlerin içinde bulundukları duruma ilişkin bilgi ve farkındalık ihtiyaçları vardır. Kalıtsal ya 

da doğumsal durumlara ilişkin uygun ve özel sorular sorabilmeleri yönünden bilgilendirilmelidirler. Ör-

neğin; 

 Sahip oldukları yetersizlik gebeliği nasıl etkilemektedir. 

 Gebelik faktörü mevcut duruma nasıl etki edecek 

 Özel antidepresanların kullanımının etkisi ne olur 

 Genetik duruma yönelik yapılacak özel test ve incelemeler ve genetik danışmanlık için uygun 

sevk/yönlendirme durumu 

 Çeşitli kronik rahatsızlıklar ve gebeliğe etkisi. 

Hemşire ve ebeler engelli/yetersizliği olan ebeveynlere destek ve bilgi sağlayabilecek organizaysonları 

bilmeli ve nasıl etkileşim kuracaklarını paylaşması önemlidir. Bu alanda hizmet veren sağlık profesyo-

nellerinin özellikle hemşire/ebelerin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları ve rehberlik edebilmeleri 

gerekmektedir. Özellikle maddi destek sağlayacak ya da çeşitli ev içi kolaylaştıran uygulama ve ekip-

manlara ulaşım sağlayacak organizasyonların bilinmesi önemli görülmektedir. Çünkü yetersizliği olan 

anne adayı ve eşinin yetersizliği nedeniyle aldığı ek bir ödeme ve destek yeterli değil ya da bulunmuyor. 

Yetersizliği anlamak olumlu gebelik süreci geçirilmesi ve etkili bir bakım sağlanabilmesinde anahtar 
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bir rol oynamaktadır. Bu nedenle hemşire ve ebelerin kendi ülkelerinde kalite standartları gerekliliği 

doğrultusunda üyelikler olmalı (Royal College of Nursing, 2007). 

2. İletişim Becerileri 

Hemşire ve ebelerin engelli çiftleri dinlemek için zaman ayırmaları gerekmektedir. Aynı zamanda ka-

dınlardan, eşlerinden ve diğer sağlık çalışanlarından bilgi edinebilmek ve etkili bir iletişim kurabilmek 

için uygun dinleme becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Ancak yetersizliği olan insanları genelde 

hastaneye geldiklerinde bu becerilerden yoksun sağlık personeli ile birlikte çeşitli erişim ve iletişim 

engelleriyle karşılaşmaktadırlar. Bu engellerin üstesinden gelmek için de gerekli ayarlamaları kendileri 

başlatmak zorunda kalmaktadırlar. 

Erken teşhis, tercihen ilk antenatal ziyaret öncesi yapılması hem engellerin kaldırılmasına hem de ge-

belik ve diğer süreçlerde engelli çiftlere özel bakım verme ve güncel, durumla ilgili bilgi sağlamaları 

konusunda hemşire/ebeleri güçlendirir. Öykü alırken iyi bir gözlem ve uygun soru sorma hizmet alımı 

sırasında kadınların karşılaştıkları olası güçlükleri belirlemek için anahtar yoldur. Bunun yanında ka-

dınları destekleyecek ekip içinde yer alacak olan diğer sağlık profesyonellerinin de erken tanınması ve 

belirlenmesi gebelik sürecinde önemli bir etkiye sahiptir (Royal College of Nursing, 2007). 

3. Tutumlar 

Sağlık hizmeti sunucularının yaklaşımları engelli kadınlarla konuşulduğunda anlaşılıyor ki oldukça 

önem taşıyor. Çünkü onlar yardımsever bir tutumla onlara bakım verenlere yakınlık ve güven duygusu 

geliştirmek için imkan/fırsata ihtiyaç duymaktadırlar. Yetersizliği olan kadınlar saygılı bir şekilde tedavi 

edilmeye, dinlenmeye, onlarla doğrudan konuşulmasına (eşleri ya da ailelerini araya koymadan) ve ge-

lişi güzel değil gerçekten özverili bir şekilde tedavi edilmeye ihtiyaçları vardır. Onların eşleriyle birlikte 

gebelik ve süreci hakkında önyargısız, yönlendirme olmadan doğrudan bilgi edinmeye ve kendini ifade 

edebilmeye, özgür karar verebilmeye ihtiyaçları vardır. Bakım verenlerin ihtiyaçları saptamak ve engel-

lerin üstesinden gelebilmeleri için esnek ve yenilikçi olmaları gerekmektedir. Kadınlar, bakım sağlayı-

cıların varsayımlardan uzak, onlara istedikleri alanda danışmanlık ve ihtiyaçlarını tartışma imkanı sun-

malarını bekleme hakkı vardır.  

Negatif, patronluk taslayan ve ayrımcı direktifler ve kişinin güçlü yönünü açığa çıkarmak yerine yeter-

sizliğine odaklanmak yetersiz hizmetin mazereti olmaktadır ve bütün bu davranışlar oldukça yararsız 

kalmaktadır. Pozitif geri bildirimler, destekleyici ve övgü dolu ifadeler kullanmak, kadınların neler ba-

şarabileceğini vurgulamak ve onlara kendi sorumluluklarını alma konusunda yardımcı olmak, ebeveyn 

olabilmeleri konusunda güven duymalarını sağlayacaktır. 

Eğer engelli kadınlar sesiz ve pasif olmak yerine seslerini duyurma ve iddialı olma konusunda destek-

lenirse, hemşire ya da ebeleri ile işbirliği ve güven içinde bu süreci geçirebilirler. Kapsayıcı tutum ve 

davranışlar kadınların eşleriyle birlikte güven ve huzurlarını artırır. Bağımsız kalabilmek ve kontrol 

içinde olmak onların öz bakımlarını sağlamalarına katkı sağlamak ve hemşire ve ebeleriyle diyalog ha-

linde olmak bu kadınlar için oldukça önemlidir (Royal College of Nursing, 2007). 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli rolleri olan hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonel-

lerinin fiziksel yetersizliği olan kadınların üreme sağlığı ve ebeveynliğe hazırlamaya yönelik eği-

tilmesi oldukça önemlidir. 

 Tüm hastaların bakımında etik ve profesyonel mesleki sorumlulukları olan hemşireler fiziksel ye-

tersizliği olan kadınların bakımında da bütüncül yaklaşımı amaçlamalı ve gebelik ve annelik üze-

rine gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerinin giderilmesinde gereken desteği ve danış-

manlığı sağlamalıdır. 

 Gebelik öncesi kadınların belirlenmesi ve bakım danışmanlık alması 

 Gebelik süresince desteklenmesi 

 Özellikle engelli gebelere destek sağlayacak yeterlilikte mümkünse bu alanda özel eğitim almış bir 

hemşire ya da ebe tarafından bakım verilmesi, 

 Gebelik izlemlerinin, antenatal bakımın evde bakım ekibi tarafından kadının evinde yapılması (gü-

venli ve riski düşük ortam olması), 

 Güvenli, ulaşılabilir, iletişime açık, kapsayıcı bir hizmet imkanı sunulması gereklidir. 

 Anne olma isteği olan her kadının bu konuda gerekli desteği alabilmesi ve sağlıklı bir şekilde ço-

cuğunu büyütebilmesi konusunda desteklenmesi sağlık çalışanlarının öncelikli sorumluluğudur. 

 Belirsizlikler ve ön yargılar içinde gebelik ve ebeveynlik deneyimini yaşayan fiziksel yetersizliği 

olan kadınlar, daha iyi bir ebeveyn olma süreci için her aşamada desteklenmelidir. 
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GÖÇ PERSPEKTEFİNDE KADIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK HİZMETLERİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,  

Gaziantep / Türkiye 

Öz: Göç kavramı bireylerin veya toplulukların bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması olarak tanım-

lanabilir. Göç olgusu sonuçlarıyla birlikte sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik birçok öğeyi kapsa-

maktadır. Göçün her zaman önemli bir toplumsal değişim nedeni olduğu söylenebilir. Göçler sıklıkla 

siyasi gelişmeler, doğal afetler, terör, savaş gibi güvenlik sorunları ve sosyo-ekonomik sebeplerle ger-

çekleşmektedir. Kadınlara özgü göç nedenleri arasında sıklıkla ailenin göç etmesi yer almaktadır. Kadını 

göçe zorlayan bir diğer önemli neden de evliliktir. Göç ne sebeple gerçekleşirse gerçekleşsin göç eden-

lerin önemli bir bölümünü kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Bu nedenle göçten toplumdaki riskli grup-

lar arasında en çok kadın ve çocuklar etkilenmektedir. Göçün kadın sağlığına etkileri çok yönlü olabil-

mektedir ve çoğunlukla göç, kadınların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çünkü pek çok dünya ülke-

sinde göç eden kadınların statüsü düşüktür ve göç kadının statüsünü erkeğe göre iki kat daha olumsuz 

yapabilmektedir. Göçmen kadınlar hem kadın oldukları, hem de göçmen oldukları için cinsel taciz, te-

cavüz ve şiddet benzeri sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Kadınlar çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sos-

yal güvenlik, siyaset ve sivil toplum örgütleri gibi genel olarak toplumsal yaşama katılım sağlayan diğer 

alanlarda toplumsal cinsiyet veya ayrımcılık temelli çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar. Göç sonuçları 

olarak; göçmenlerin konut ve barınma, işsiz kalma, yoksulluk sınırının altında hayatını devam ettirme, 

yoksulluk karşımıza çıkarmaktadır. Göçmen kadınların karşılaştıkları bir diğer sorun da fuhşa zorlan-

malarıdır. Bu durum aynı zamanda kadınları cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu açısın-

dan da risk grubuna sokmaktadır. Bütün bu faktörler dikkate alındığında göçmen kadınlar sağlık açısın-

dan ciddi bir risk taşımaktadırlar. Ancak çeşitli sebeplerle sağlık hizmetinden yoksun kalabilmektedir-

ler. Göç alan bölgelerde yeterli sağlık kuruluşunun olmaması, göç edenlerin gelir düzeylerinin düşük 

olması, dil engeli, sağlık sigortalarının olmaması, geleneksel yaşam kalıplarına sahip olmaları sağlık 

koşullarını olumsuz etkilemektedir. Göçün sağlık üzerine etkileri ve kadınların dezavantajlı durumu 

dikkate alındığında göçmenlere sağlık hizmetlerinin ulaştırılması toplum sağlığı açısından hayati önem 

taşımaktadır. Özellikle halk sağlığı alanında çalışan profesyonellere bu konuda önemli görev ve sorum-

luluklar düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Kadın Sağlığı, Sağlık Hizmeti, Halk Sağlığı, Hemşire 

GİRİŞ 

Göç her zaman önemli bir toplumsal değişim nedenidir ve insanlık tarihinin bütün dönemleri boyunca 

var olan bir olgudur. Aynı zamanda, dünü, bugünü ve geleceği olan, neden ve sonuçlara sahip, zaman 

ve mekan unsurlarını da içinde barındıran bir süreç olarak incelenmelidir. Toplumların ve bireylerin 

tarihsel süreçlerinde göç, nedenleri ve sonuçları açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü göç farklı 

insanların, farklı nedenlerle gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmek zorunda kaldığı ve farklı sonuçlara 

yol açan bir süreçtir (Tekin Yılmaz, 2015). Sonuçları itibariyle de sosyal, ekonomik, kültürel ve psiko-

lojik birçok öğeyi içinde barındırmaktadır. Göçler genellikle iç ve dış göçler olarak ele alınmaktadır. İç 

göç; bir ülke içerisinde, kırsal ya da diğer yerleşim alanlarından bir diğerine yerleşmek amacıyla yapılan 

nüfus hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Dış göç de belirli bir süre ya da sürekli olarak ikamet etmek 

üzere, çalışmak veya yerleşmek için bir ülkeden başka ülkeye yapılan nüfus hareketidir (Aksu ve Sevil, 
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2010). Ancak savaşlar doğal afetler gibi olağandışı koşullarda ortaya çıkan ve göç edenlerin iradelerinin 

işlemesine imkân vermeyen, çeşitli kuvvetlerin etkilemesi ve zorlaması sonucu oluşan göçler zorunlu 

göç olarak tanımlanmaktadır. 

Göçün nedenlerini doğal nedenler, sosyal nedenler, ekonomik nedenler ve siyasi nedenler olarak dörde 

ayırabiliriz. Göç yaşanmasına neden olan itici ve çekici faktörler vardır. 

Göçün Çekici Faktörleri: 

 Yaşam standartlarını yükseltme isteği 

 Daha iyi eğitim alma istediği 

 Daha iyi sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteği 

 Daha iyi iş olanaklarına sahip olma isteği. 

Göçün İtici Faktörleri: 

 Savaşlar 

 Doğal afetler 

 İşsizlik 

 Dini, siyasi, etnik baskılar 

 Güvenlik sorunları 

 Nüfus artış hızının yüksek olması ve bunlardan kaynaklı ortaya çıkan sorunlar (Karadağ ve Altıntaş, 

2010). 

İşsizlik ve işsiz kalma tehdidi bireylerin sosyal kimliklerine ve iyi olma durumlarına karşı saldırı niteliği 

kazanabilir. Koşulları ne olursa olsun, her göç insanı ruhsal streslerle karşılaştırır. Bu nedenle kişinin 

kökleşip uyum yaptığı çevresinde oluşturduğu dengenin, yeni çevrede ağır ya da hafif, geçici ya da 

sürekli bozulma olasılığı vardır. Bununla birlikte modern kurumlara olan yabancılıkları ve güvensizlik-

leri de sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet hizmetlerinden yeterince faydalanmalarını engellemektedir. 

Böyle bir durumda göçmenler hayata ve geleceğe güvensiz ve ümitsiz yaklaşmaktadırlar (Tekin Yılmaz, 

2015). Göçmenlerin, göç ettikleri ülkede ya da bölgede gerek lisan, gerekse kültürel ve sosyal farklılaş-

malar nedeniyle bir yalnızlık duygusu içine itilmektedirler. Göçler sıklıkla siyasi gelişmeler, doğal afet-

ler, terör, savaş gibi güvenlik sorunları ve sosyo-ekonomik sebeplerle gerçekleşmektedir. Göç ne se-

beple gerçekleşirse gerçekleşsin göç edenlerin önemli bir bölümünü kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. 

Bu nedenle göçten toplumdaki riskli gruplar arasında en çok kadın ve çocuklar etkilenmektedir (Kara 

ve Nazik, 2018). Göçün ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden çok fazla çalışma vardır. Özellikle 

zorunlu göçün insanın ruh durumunu kötü etkilediği ve kadınların erkeklerden daha çok duygusal hasar 

yaşadığı ifade edilmektedir. Göç eden kadınların stresle baş etmede diğer bireylere göre daha yetersiz 

olduğu ifade edilmektedir (Aksu ve Sevil, 2010). 
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Kadınlar, göç ettikleri yerlerde göç edilen yerin beklenti ve isteklerini karşılayamamalarından dolayı 

işsizlik, sosyal statüde kayıp, çarpık kentleşmenin etkisiyle yalnızlık ve kültürlerarası farklılık gibi bir-

çok stres faktörüyle de karşılaşmaktadırlar (Demir ve Arıöz, 2014). Göç, üreme çağındaki kadınların 

doğurganlık tercihlerini de etkileyebilmektedir. Göç eden kadınlarda geleneksel kültür özelliklerini ve 

sahip oldukları statünün devamlılığını korumak amacıyla çocuk doğurmak önem taşımaktadır. Bundan 

dolayı göçmen kadınların ana-çocuk sağlığı ve aile planlamasına yönelik temel sağlık bakımından ol-

dukça az oranda yararlandığı görülmektedir (Aksu ve Sevil, 2010). Göç eden kadınların gebelik süre-

cinde yetersiz antenatal bakım aldıklarını yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır. Kadınların ağır ve az 

gelir getiren işlerde çalışmaları, oldukça düşük yaşam koşullarına sahip olmaları, antenatal bakım ile 

ilgili profesyonel sağlık desteğini geç duymaları ya da geç almaları bakım hizmetlerine erişimdeki en-

geller olarak ifade edilmiştir (Kara ve Nazik, 2018). Türk Tabipler Birliği’nin yayınladığı Suriyeli Sı-

ğınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu’na göre, mülteci kadınlar, Türkiye’de bulundukları süre içinde 

doğum, doğum öncesi ve sonrası bakım ile ilgili herhangi bir yardım almadıklarını ifade etmektedirler.21 

Göç eden kadınlar ekonomik durum, çevre, korku, ortamın yabancı olması gibi sosyal, kültürel ve ruhsal 

etkenlere bağlı olarak doğumlarını olumsuz ortam koşullarında gerçekleştirmektedir. Buna bağlı gelişen 

başta anne ve bebek ölümü olmak üzere birçok riskle de yüz yüze gelmektedir. Üreme sağlığına ilişkin 

olarak göçmen kadınlar düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip olma, erken doğum yapma, antenatal mor-

talite ve konjenital malformasyonlar açısından da daha fazla risk taşımaktadır (Kara ve Nazik, 2018). 

 Kanser, düşük gelirli ülkelerden gelen mülteciler arasında da büyüyen bir sorundur ve kanserden muz-

darip yerinden edilmiş ve mülteci kadınlar arasında en yaygın kanser türü meme kanseridir (El Saghir, 

El Tomb ve Carlson, 2018; Ginsburg ve diğerleri, 2018; UNHCR, 2014). Mülteci ve göçmen kadınlar, 

göçün zorlukları, göç öncesi koşullar ve zorunlu göçten sonra sağlık hizmetlerine erişim eksikliği nede-

niyle özellikle savunmasız topluluklardır. Birçoğu yerel dilleri konuşamamakta ve büyük çoğunluğunun 

göç etmeden önce kanser taraması yaptırmadığı bilinmektedir. Bazıları kültürel inançlar, utanç ve ay-

rımcılık kaygısı nedeniyle kanser taramalarından geçmeye isteksizdir (Florez ve diğerleri, 2009). Meme 

kanseri için sağlık hizmeti aramada hasta aracılı engeller arasında eğitim düzeyi, sağlık okuryazarlığı, 

yaşam tarzı davranışları ve istihdam durumu gibi meme sağlığı ile meme kanseri belirtileri hakkında 

bilgi ve farkındalık üzerinde etkisi olan birçok faktör bulunmaktadır. Mültecilere ev sahipliği yapan 

ülkelerde, mülteci kadınların kanser bilgisi özellikle düşük bulunmuştur (Al Qadire, Aljezawi ve Al-

Shdayfat, 2019; Alawa ve diğerleri, 2020; El Saghir ve diğerleri, 2018). 

Göçmen kadınların karşılaştıkları bir diğer sorun da fuhşa zorlanmalarıdır. Bu durum aynı zamanda 

kadınları cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu açısından da risk grubuna sokmaktadır 

(Aksu ve ark., 2010). Göç sonuçları olarak; göçmenlerin konut ve barınma, işsiz kalma, yoksulluk sını-

rının altında hayatını devam ettirme, yoksulluk nedeniyle çocukların çalışması ya da dilendirilmesini 

karşımıza çıkarmaktadır. Bu durum aynı zamanda başta zorunlu temel eğitim olmak üzere, çocukların 

okula devam etmesine ve eğitimlerini tamamlamalarına da engel olmaktadır (Aksu ve ark., 2010, Tekin 

Yılmaz, 2005). 

Sığınmacı ve Mülteciler, güç yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerine 

ve sosyal hizmetlere ulaşımda güçlükler, dil sorunu, sosyal güvencelerinin olmaması, şiddette uğrama 

                                                            
21 https://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacirpr.pdf  

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacirpr.pdf
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vb. pek çok nedenle sağlık açısından en savunmasız gruplar arasındadır. Literatüre ve uluslararası ra-

porlara göre sığınmacı ve mültecilerin sağlık sorunları arasında en çok öne çıkanlar şunlardır: 

Uluslararası raporlara göre sığınmacı ve göçmenlerin sağlık sorunları: 

 Beslenme bozuklukları 

 Çocuklarda büyüme ve gelişme gerilikleri  

 Anemi  

 İshal, kızamık, sıtma, solunum yolu enfeksiyonları vb. bulaşıcı hastalıklar 

 Fiziksel şiddet ve buna bağlı yaralanmalar  

 Cinsel istismar  

 HIV/AIDS dâhil cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)  

 İstenmeyen gebelikler, riskli gebelikler 

 Düşükler, doğum komplikasyonları 

 Kronik hastalıklar ve komplikasyonları 

 Depresyon, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları ve post-travmatik stres bozukluğu başta olmak 

üzere ruhsal sorunlar 

 Diş sağlığı sorunları (Öz ve ark., 2015) 

Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Sağlık Hizmetleri 

Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte gelişmiş ülkelerde dâhil olmak üzere istenen düzeyde değildir. Mül-

teciler dünya çapında danışmanlık, temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler, tanı, tedavi olanak-

ları ve ilaca erişim konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. 

Sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan temel sorunlar:  

 Sağlık çalışanlarının sığınmacı ve mültecilerin özel gereksinimleri konusunda farkındalığı ve dene-

yiminin az olması,  

 Dil ve iletişim sorunları,  

 Kültürel farklılıklar,  

 Yabancı sağlık sistemine uyum sağlayamamak, 

 Varsa sağlık hizmeti hakkı konusunda bilgilendirilmemiş olmak,  

 İstismar, tecavüz vb. durumları açıklamak konusunda çekingenlik, 

 Hizmetlerin ücretli olması,  

 Sağlık kuruluşuna ulaşmak için yol parasını karşılayamamak,  
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 Kimliğini ispatlayamamak, idari/yasal engeller vb. olarak sıralanmaktadır. 

 Sığınmacı ve Mültecilere Sunulan Hizmetler 

 Poliklinik hizmetleri, 

 Bağışıklama hizmetleri, 

 Bulaşıcı hastalık ve salgın ile mücadele hizmetleri, 

 Çevre sağlığı hizmetleri, 

 Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, 

 Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri, 

 Ruh sağlığı hizmetleri, 

 Tüberkülozla mücadele hizmetleri, 

 Kansere yönelik hizmetler, 

Halk Sağlığı Müdürlüklerince verilmektedir. 

Bağışıklama Hizmetleri 

Sınır Geçişinde Aşılama; 

 9 ay-15 yaş arası çocuklara Kızamık içeren aşı, 

 OPA aşısı (0-15 yaş arası), 

 Difteri tetanoz aşısı, 

 4’lü Karma (Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci) ve 

 5’li karma (Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, Hib) aşıları sınır girişlerinde uygulanmaktadır. 

 15 – 49 yaş kadınlara tetanoz aşısı 

Rutin aşılama hizmeti: 

 Ayrıca ülkemizde bulunan sığınmacılara yönelik, GBP’de belirtilen ülkemiz ulusal aşı takvimine 

uygun olarak aşılama hizmeti devam ettirilmektedir.22 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Göçmen kadınların taşıdıkları risklerin göz önünde bulundurulması ve bu yönde sağlık hizmetleri-

nin şekillendirilmesi önemlidir.  

 Bir toplumun bütününün sağlıklı olması ve kalkınması dezavantajlı/kırılgan grupların da sağlıklı 

olması ve toplumsal katılımıyla mümkündür. 

                                                            
22 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/  

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/
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 Göçmenlerin özellikle kadın ve çocukların sağlıklarının iyileştirilmesi yaşanılan bölgenin de sağlık 

refahını artıracaktır.  

 Önlenebilir ve kontrol altına alınabilir sağlık sorunlarının, salgınların en aza indirilmesi ancak göç-

menlerin yeterli sağlık hizmeti alması ile mümkün olabilmektedir. 

 Toplumda cinsel yolla bulaşan hastalıkların, anne ve bebek ölümlerinin, gebelik ve doğum komli-

kasyonlarının azaltılması göçmen kadınların sağlık hizmetine ulaşabilmesi ve yeterli sağlık eğitimi 

almasıyla mümkün olabilmektedir. 

 Göçün sağlık üzerine etkileri ve kadınların dezavantajlı durumu dikkate alındığında göçmenlere 

sağlık hizmetlerinin ulaştırılması toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır.  

 Özellikle halk sağlığı alanında çalışan profesyonellere bu konuda önemli görev ve sorumluluklar 

düşmektedir. 
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İLK TRİMESTER TARAMA TESTİNDEKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PTOTEİN-A 

(PAPP-A) VE SERBEST İNSAN KORYONİK GONADOTROPİN-ß (ß-hCG) 

DEĞERLERİNİN İSTENMEYEN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ (KADIN DOĞUM 

UZMANLIK TEZİ) 

Hicran ACAR ŞİRİNOĞLU1, Ayşe ENDER YUMRU2 

1Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi,Perinatoloji, İstanbul / Türkiye 

2İstanbul Okan Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Çalışmanın amacı, ilk trimester kombine tarama testi yapılan gebelerdeki maternal serum 

gebeliğe bağlı Plazma Protein A'nın (PAPP-A) ve maternal serumda insan koryonik gonadotropin (ser-

best ß-hCG)’nin, istenmeyen gebelik komplikasyonları ile olan ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaların 

çoğu gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

kendi hasta grubumuzdaki gebelik sonuçları ile β-hCG ve PAPP-A serum düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya İstanbul Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde Ocak 2008 ile Aralık 2010 tarihleri arasında ilk trimester kombine 

tarama testi yaptıran ve sonrasında doğum yapan 281 tekil gebelik dahil edilmiştir, veri kaynağı olarak 

klinik kayıtları ve hastane bilgisayar otomasyon sistemi kullanılmıştır. Çalışma,,retrospektif bir kohort 

çalışmasıdır. Bulgular: PAPP-A ve B-HCG ortalama serum MOM değerleri sırasıyla 1.1±0,44 ve 

1.09±1.6 MOM olarak bulunmuştur. PAPP-A ≤0,5 düzeltilmiş MOM sınır değeri ve düşük doğum ağır-

lığı(SGA) ,preeklampsi, intrauterin gelişme kısıtlılığı (IUGR) arasında anlamlı bir korelasyon bulun-

muştur. İntrauterin mort fetüs, gestasyonel diabetes mellitus, oligohidroamnios ve PAPP-A ≤0,5 düzel-

tilmiş MOM sınır değeri arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. Serbest ß-HCG’ninuç değerleri 

ve istenmeyen gebelik sonuçları arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir. Tartışma: Düşük 

ilk trimester maternal serum PAPP-A seviyelerinin sadece kromozom anomalileri değil, preeklempsi ve 

IUGR gibi istenmeyen gebelik sonuçları için de öngörülü olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PAPP-A, Serbest Beta HCG, Gebelik Komplikasyonları  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kromozomal anormalliklerin taranmasındaki etkili yöntemlerden biri; 11-14 gebelik haftasında fetal 

nukal kalınlık, β-hCG ve PAPP-A sonuçlarının birlikte değerlendirilmesidir. PAPP-A plasentadan sal-

gılanır ve maternal dolaşıma girer. PAPP-A konsantrasyonu gebeliğin sonuna kadar artar. B-HCG ge-

belikte ilk tespit edilen hormondur ve plasentadan salgılanır. Ayrıca, PAPP-A ve β-hCG'nin bazı gebelik 

komplikasyonlarını öngörebileceği ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır (1), (2). 

İlk üç aylık dönemde azalmış PAPP-A serum düzeylerinin düşük doğum ağırlığı (3), erken doğum (4), 

ölü doğum (5), abortus (6), ve gebeliğe bağlı hipertansiyon (7) ile ilişkisi gösterilmiştir. Azalmış β-hCG 

serum seviyesi ile benzer ilişki değerlendirilmiş, ancak sadece abortus ile ilişkili bulunmuştur (8). 

AMAÇ 

Çalışmanın amacı, ilk trimester kombine tarama testi yapılan gebelerdeki maternal serum gebeliğe bağlı 

Plazma Protein A'nın (PAPP-A) ve maternal serumda insan koryonik gonadotropin (serbest ß-hCG)’nin, 

istenmeyen gebelik komplikasyonları ile olan ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaların çoğu gelişmiş ülke-

lerde, özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde gerçekleştirilmiştir.  
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Bu çalışmada kendi hasta grubumuzdaki gebelik sonuçları ile β-hCG ve PAPP-A serum düzeyleri ara-

sındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Bu retrospektif analitik çalışmaya 18-40 yaş arası 281 tekil gebelik dahil edilmiştir. Çoğul gebelikler ve 

fetal kromozomal anomaliler çalışma dışı bırakılmıştır. İstenmeyen gebelik sonuçları preeklampsi, 

IUGR, oligohidroamnios, gestasyonel diyabetus mellitus (GDM), gestasyonel hipertansiyon (GHT), int-

rauterin ölü doğum (IUMF) ve erken doğum olarak kabul edildi. 

YÖNTEM 

Hastane Biyokimya Laboratuarınca İmmulite 1000 analizinatöründe kemiluminesans metodu ile İmmu-

lite kitleri kullanılarak anne serumunda ölçülen PAPP-A değerleri ve serbest ß-HCG değerleri, PRISCA 

paket yazılım programıyla perinatoloji polikliniğince doldurulan ikili test formundaki bilgiler kullanıla-

rak düzenlenmiş ve MoM değerleri hesaplanmıştır.  

Hastaların o dönemdeki yaşı, kilosu gibi demografik bilgileri, ilk trimester (11 ile 13 hafta 6 gün) ultra-

sonografi bulguları (baş-popo uzunluğu ve ense kalınlığı) ile biyokimyasal test verileri klinik kayıtlar 

ve hastane bilgisayar otomasyon sistemi kullanılarak toplanmıştır. 

Preeklampsi, Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Koleji'nin (ACOG) talimatlarına göre, sistolik 

kan basıncı ≥ 140 mmHg veya diyastolik kan basıncı 90 mmHg olmak üzere 2 kayıtta en az 4 saat arayla 

ve 24saatte 300 mg proteinüri varlığı ile tanımlandı (9).Düşük doğum ağırlığı (SGA) haftasına göre %10 

persentil altında doğum ağırlığına sahip gebeler, intrauterin gelişme geriliği (FGR) ise SGA’sı olan 

fetuslarda ek olarak doppler akımlarında bozukluk ya da oligohidroamnios mevcutsa kullanılmıştır 

(10).Gestasyonel hipertansiyon, proteinüri olmadan 6 saat arayla ölçülen iki kan basıncı değerinin 

140/90 mmHg’nın üzerinde’ olması olarak tanımlanmıştır. Gestasyoneldiabetesmellitus 50 gr glikoz 

tarama testi sonrası 1. saat kan şekerinin 140 mg/dl’ nin üzerinde olması durumunda, 100 gr OGTT 

testine gidilmesi sonucu en az 2 değerin normalden yüksek olması ya da 50 gr 1. saatin 200 mg/dl 

üzerinde olması ya da AKŞ>126 mg/dl olması olarak tanımlanmıştır. Doğum sırasındaki fetal ağırlık 

10. persantilin altında olan bebekler düşük doğum ağırlığı (SGA) olarak tanımlanmıştır. 

Oligohidroamnios, amniotik sıvı indeksinin 5 cm‘nin altında olması olarak tanımlanmıştır (9,11). 

Elde edilen verilerin analizinde Windows için SPSS (18,0 Versiyonu) paket programı kullanılmıştır. 

PAPP-A ve serbest ß-HCG’nin≤ 0,5 MOM ve ≥ 0,5 MOM uç değerlerinde istenmeyen gebelik sonuçları 

ile ilişkisi analiz edilmiştir. İstenmeyen gebelik sonuçlarının veri sayılarının normal dağılıma uygun 

olup olmadığı One- Sample Kolmogorov-Smirnov Testi ile incelendiğinde grupların normal dağılıma 

uymadığı tespit edilmiştir (p<0,05). Veri analizi için nonparametrik testler X
2 

ve korelasyon için spear-

man korelasyonu kullanılmıştır. P değeri< 0.05 ise anlamlı olarak kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

 İncelenen hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Çalışmaya 281 gebe dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 18-40 yaş arası ve ortalama 26 yaştır. Diğer tanım-

layıcı istatistik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. PAPP-A aralığı 0.08-4.1 MoM ve ortalaması 1.1+-

0,54 MoM; BHCG 0,04-10.16 MoM ve ortalaması 1.09+-0.8 MoM’dur. 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1232-1418?articleLanguage=en#R12321418-1
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Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler 

 Median (min-

max) 

Ortalama±SS 

Anne Yaşı (yıl) 26 (18-42) 26,18 ±4,77 

Ölçüm Yapılma Günü 76(45-97) 73,25±13,76 

Anne Kilosu (kg) 79 (45-100) 76.84±13,14 

P APP-A(MOM ) 1.04 (0,11-3,94) 1.18±0.68 

β-hCG(MOM) 1.14 (0.25-3.57) 1,22±0.6 

Bebek Kilosu (gr) 3300 (550-4340) 3124±685,19 

CRL (mm) 60 (46-84) 61.47±10,21 

NT (mm) 1.40 (0.90-2.60) 1.45±0.27 

Gebelik haftası 38.0 (24-40) 37.68±2.28 

NT: ense kalınlığı 

CRL:Baş-popo uzunluğu 

Tablo 2. PAPP-A ve β-hCG’nin MOM değerlerine göre istenmeyen gebelik sonuçlarıyla ilgili 

hasta sayısı 

 PAPP-A B-HCG  toplam 

 ≤0.5 MOM >0.5 MOM ≤0.5 MOM >0.5 MOM n 

Preeklampsi 9 (% 63.4) 5 (% 34.6) 1 (% 7.1) 13 (% 92.9) 14 

IUGR 6 (% 66.7) 3 (% 33.3) 1 (% 11.1) 8 (% 88.9) 9 

GHT 5 (% 71.4) 2 (% 28.6) 0 (% 0) 7 (% 100) 7 

GDM 2 (% 18.2) 9 (% 81.8) 2(%18.2) 9 (% 81.8) 11 

OLİGO 1 (% 16.7) 5 (% 83.3) 0 (% 0) 6 (% 100) 6 

PRETERM DO-

ĞUM 

4(% 19) 17 (% 81) 0 (% 0) 21 (% 100) 21 

IUMF 1 (% 25) 3 (% 75) 1 (% 25) 3 (% 75) 4 

 

Tablo 3. PAPP-A’nın 0,5 MOM altında istenmeyen gebelik sonuçları ile arasındaki ilişki 

 RR (+)PR LR (r) p 
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Preeklampsi 5.45 % 19 4.54 0.21 p<0.05 

IUGR  4.90 % 12 3.94 0.15 p<0.05 

Gestasyonel HT  3.92 % 8 3.26 0.11 p<0.1 

GDM 2.18 % 8 2.05 0.06 p>0.1 

Preterm doğum 2.31 % 15 2.25 0.10 p>0.1 

İntrauterine mort fetüs 0.3.27 % 4 2.77 0.07 p>0.1 

RR: rölatif risk 

+PR: pozitif prediktif 

LR: olabilirlik oranı 

r: korelasyon katsayı  

PAPP-A’nın ≤0,5 MOM değerlerinde preeklampsi tanısı alan gebe sayısı 9 (%64,3) olup düşük PAPP-

A ile preeklampsi arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2 ve Tablo 3). 

PAPP-A ≤0,5 MOM değerlerinde preeklampsi gelişme rölatif riski (RR) 5,45 iken olabilirlik oranı (LR) 

4,54 olarak bulunmuştur (Tablo 3). 

Maternal serum PAPP-A ≤0,5 MOM değerlerinde IUGR tanısı alan gebe sayısı 6 (%66,7) olup düşük 

PAPP-A değerleri ile IUGR arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 3). 

Tablo 4. PAPP A ve bHCG nin <0.5 ve >0.5 MOM değerlerinde bebeklerin ortalama doğum 

ağırlıkları 

  MOM Hasta Sa-

yısı (n) 

Bebek Kilosu (Gr) 

Ortalama±SS 

p 

Β-HCG ≤0.5 13 3,046 ± 352.83 p>0.1 

>0.5 268 3,127 ± 697.45 p>0.1 

 PAPP-A ≤0.5 26 2,385 ± 898.50 p<0,05 

 >0.5 255 3,199 ± 613.68 p<0,05 

 

Maternal serum PAPP-A ile düzeltilmiş MOM sınır değeri≤0,5 alındığında 10. persentilin altında düşük 

doğum ağırlıklı fetus sayısı 26 olup serum PAPP-A değerleriyle düşük doğum ağırlığı arasında anlamlı 

derecede korelasyon bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4). 

Serbest ß-HCG ≤0,5 MOM ve ≥0.5 MOM değerleriyle kötü obstetrik sonuçlar arasında anlamlı bir ko-

relasyon tespit edilememiştir (Tablo 3 ve Tablo 4). 
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TARTIŞMA  

Bu çalışma ilk trimester PAPP-A ve B-HCG değerleri ile ülkemizdeki kötü obstetrik sonuçlar arasındaki 

ilişkiyi incelemek için yapılmıştır. Hastaların demografik özellikleri ile PAPP-A ve B-HCG değerleri 

arasında bir ilişki bulunmadı, ancak Sung ve arkadaşları (12) sadece PAPP-A ve maternal yaş arasında 

bir ilişki bulmuştur. 

Ülkemizde preeklempsi öngörülemez kötü bir obstetrik komplikasyondur ve literatüre baktığımızda ül-

kelere göre değişmekle birlikte 3.2-12% arasında görülür (13, 14, 15) ve ilk trimester düşük serum 

PAPP-A değerleri ile preeklempsi arasındaki ilişkiyi literatür eşliğinde incelediğimizde Karahasanoviç 

ve arkadaşları (16) ve Gupta ve arkadaşları (17) anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Morris ve arkadaşları 

17500 gebeden oluşan meta analizde ise anlamlı bir ilişki bulmuştur. Yine, Yücel ve arkadaşları, PAPP-

A değerleri ile preeklempsi arasında %81 sensitiviteye sahip anlamlı bir ilişki bulmuştur (18). Bu çalış-

mada da PAPP-A’nın ≤0,5 MOM değerlerinde preeklampsi tanısı alan gebe sayısı 9 (%64,3) olup düşük 

PAPP-A ile preeklampsi arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2 ve Tablo 3). 

BHCG ile kötü obstetrik sonuçlar arasındaki ilişki incelendiğinde literatür ile benzer şekilde çalışma-

mızda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (19). 

Bu çalışmada doğum sırasındaki gebelik haftasında beklenene göre doğum kilosu 10. persantilin altında 

olan olguları düzeltilmiş PAPP-A ile ilişkilendirildi. PAPP-A ≤0,5 olan 26 gebenin ortalama doğum 

ağırlığı 2385±898 gram PAPP-A ≥ 0,5 olan 255 hastanın ise ortalama kilosu 3199±613 gram olarak 

bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4). Benzer şekilde literatür incelendiğinde Baer vd. (20) 10. persentil al-

tındaki tüm gebelik haftalarındaki SGA ile  düşük PAPP-A arasındaki ilişkiyi göstermiştir. Morris vd. 

(21) 2017 de yaptığı metaanalizde de benzer şekilde bu ilişkiyi göstermiştir. 

Gebeliğe bağlı hipertansiyon gelişen hastalarda serum PAPP-A düzeylerinde azalma, daha önce birkaç 

çalışmada bildirilmiştir (22, 23, 24). Düşük serum PAPP-A seviyeleri, gebeliğe bağlı hipertansiyonun 

gelişmesine yol açan yetersiz veya bozulmuş yerleşimi gösterebilir (25). Bu PAPP-A'nın neden gebeliğe 

bağlı hipertansiyon ile ilişkili olabileceğini açıklayabilir. Gebeliğe bağlı hipertansiyonu olan ve olmayan 

hastalarda ortalama PAPP-A arasında fark bulunmasa da, gebeliğe bağlı hipertansiyon gelişen hasta-

larda düşük aralıklı PAPP-A sıklığı daha yüksektir. 

Son dönemde yapılan çalışmaların sonucunda da, erken gebelikte maternal kanda ölçülen trofoblast 

kaynaklı protein olan PAPP-A‘nın kötü gebelik prognozunu öngörebileceği sonucuna varılmaktadır 

(11,12). Smith ve arkadaşları çalışmalarında 8-14. gebelik haftaları arasında yaptıkları PAPP-A 

ölçümleri sonucunda 5. persantilin altındaki değerlere sahip olan gebelerin, intrauterin gelişme geriliği, 

ileri ve orta derecede erken doğum, preeklampsi ve ölü doğum açısından artmış risk taşıdığını tespit 

ettiler (11, 12). Elde ettikleri bulgulara dayanarak ilk ve erken ikinci trimesterde trofoblastlarda bulunan 

IGF sisteminin kontrolünün gebeliğin prognozunu belirlemede anahtar rol oynayabileceğini öne 

sürdüler. Bizim yaptığımız çalışmada ise istenmeyen gebelik sonuçları başlığı altında toplanan preek-

lempsi ve IUGR ile PAPP-A arasında anlamlı korelasyon (p≤ 0,5) olarak bulunmuştur. 

PAPP-A serum düzeyleri ile erken doğum arasındaki ilişki hakkındaki veriler literatürde çelişkilidir (26, 

27); ancak az sayıda çalışma düşük maternal serum PAPP-A ile erken doğum şansı arasında bir ilişki 

ortaya koymuştur (8, 23). 
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Çalışmamızda düşük maternal serum PAPP-A ile erken doğum arasında anlamlı bir ilişki ortaya koyu-

lamadı. 

β-hCG, hamilelik sırasında koryonik villus sinsityo trofoblast'tan salgılanan bir hormondur ve korpus 

luteumda luteinize edici hormon ve hCG reseptörlerini uyararak progesteron salınımını indükler (28). 

Maternal serumda β-hCG, gebelik tanısı, bazı gebelik komplikasyonları, kromozomal anormalliklerin 

taranması ve jinekolojik kanserlerin taranması gibi çeşitli klinik nedenlerle ölçülür (29). 

Çalışmamızdaß-HCG’nin≤0,5 MOM değerlerinde kötü obstetrik sonuçlarla ilgili bir ilişki gösterileme-

miştir. 

Gebelik komplikasyonları için ilk trimesterde serum serbest β-hCG'nin prediktif rolü daha önce ince-

lenmiştir, ancak bunlardan azı düşük serum serbest β-hCG ile gebelik komplikasyonları arasında bu tür 

bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür (8). Bir çalışmada araştırmacılar 5584 hastada 10-14 haftalık gebelikte 

serbest β-hCG serum düzeylerini ölçtüler ve bunları gebeliğin sonuna kadar takip ettiler. Düşük, hiper-

tansiyon, büyüme bozukluğu ve gestasyonel diyabet yaşayan hastaların yaklaşık % 15'inin serum serbest 

β-hCG düzeylerinin yüzde 10'un altında olduğunu ve β-hCG'nin gebelik komplikasyonları ile ilişkili 

olduğunu düşündürmektedir (28).  

Bu çalışmada belirtilmesi gereken bazı sınırlamalar vardı. İlk olarak, hasta sayısı küçük bir gebe gru-

buydu. İkinci olarak, bulgularımızı sadece bu komplikasyonlarla sınırlandıran dört gebelik komplikas-

yonunu ile değerlendirdik. Üçüncü olarak, bu çalışma kendi sınırlamaları ve önyargıları olan bir retros-

pektif kohort çalışması olarak tasarlanmıştır. 

SONUÇ  

Sonuç olarak bu çalışmada, ilk trimester maternal serum düşük PAPP-A MOM değerlerinin istenmeyen 

gebelik sonuçları ile anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür. Serbest ß-HCG ile istenmeyen gebe-

lik sonuçları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu belirteçler tek başlarına klinik kullanım için 

gerekli yüksek sensitivite ve düşük yanlış pozitiflik oranlarına sahip değillerdir. Ancak ilk trimester 

Down sendromu tarama testinin bir parçası olan PAPP-A, düşü kdeğerleri ile yetersiz plasentasyon ve 

plasental fonksiyona işaret ederek, sadece kromozom anomalileri değil, istenmeyen gebelik sonuçlarını 

ilk trimesterden öngören önemli bir risk belirteci olabilir.  
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KADIN ANESTEZİ ÇALIŞANLARININ EPIDURAL ANALJEZI ILE VAJINAL DOĞUM 

YÖNTEMINE TUTUM VE TERCIHLERININ DIĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI ILE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Ali AKDOĞAN 

KTÜ, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon AD, Trabzon / Türkiye 

Öz: Giriş: Her geçen gün artarak devam eden sezaryen doğum oranları tüm dünya için mediko-sosyal 

bir sorundur. Sağlık çalışanlarında da yüksek olan bu oranda, çalışma alanlarının ve klinik pratiklerin 

de etkisi olduğu bir gerçektir. Kadın anestezi çalışanları gibi anestezi ve cerrahi uygulamaları sıklıkla 

gören ve uygulayanlar ile bu uygulamaları yapmayan sağlık çalışanlarının, tıbbi endikasyonların dı-

şında, doğum yöntemine bakışı farklı olabilir. Amaç: Bu çalışmada kadın anestezi çalışanlarının ile di-

ğer sağlık çalışanlarının ilk gebeliklerinde vaginal yolla veya sezaryen ile doğum yöntemlerinden han-

gisini tercih ettiklerini ve epidural analjezi ile vajinal doğum hakkında görüşlerinin araştırılması amaç-

lanmıştır. Yöntem: 117 kadın anestezi çalışanı ve 131 diğer sağlık çalışanı bu araştırmaya dahil edilmiş-

tir. Katılımcıların yaşı, mesleği ve ilk doğumlarındaki doğum yöntemi sorgulanmıştır. Ayrıca vaginal 

yolla veya sezaryen ile doğum yöntemi tercihlerinin nedenleri, birden fazla cevap verebilecekleri şe-

kilde, anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ve meslekleri arasında bir fark bu-

lunamamıştır. Tüm katılımcıların %55.4’i ilk doğumlarında sezaryen doğum şeklini tercih etmiş iken 

kalan %44.6’si normal doğumu tercih etmiştir. Kadın anestezi çalışanlarının sezaryen doğumu tercih 

etme oranı (%62.1) diğer sağlık çalışanların oranından ( %48.1) daha fazla bulunmuştur (p<0.001). Se-

zaryen doğum tercih nedeni olarak “bebeği riske atmamak” seçeneği anestezi çalışanlarında ameliyat-

hane dışı çalışanlarından istatistiksel olarak daha fazladır. Normal doğum tercih nedeni olarak “daha 

fizyolojik olması”, “anestezi ve ameliyat korkusu”, “erken iyileşme ve bebeği erken emzirebilme isteği” 

anestezi çalışanlarına göre istatistiksel olarak daha fazladır. Epidural Analjezi ile vajinal doğum yöntemi 

hakkında bilgi düzeyleri anestezi çalışanlarında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç: Anestezi ve 

cerrahi işlemlerini bilmek, uygulamak ve her gün görmek bu uygulamaların basit, riskleri düşük ve de 

konforlu bir doğum yöntemi olduğu düşüncesini uyandırmış ve sezaryen oranını arttırmıştır. Epidural 

analjezi ile vajinal doğum  konusunda farkındalığın arttırılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Doğum Şekli, Sezaryen, Epidural Analjezi, Anne İsteği, Kadın Anestezi Çalışanları 

GİRİŞ  

Her geçen gün artarak devam eden sezaryen doğum oranları tüm dünya için medikososyal bir sorundur. 

Doğum süreci kadınların gerek gebelik, gerekse doğum ve doğum sonrası dönemde birçok risk ile karşı 

karşıya kalmasına neden olabilir. Sezaryen ve normal doğumun her ikisi de hem anne hem de bebek için 

kendine özgü riskler taşımaktadır (Taşkın,2002:1, Todman,2007:2). Dolayısıyla doğum sürecindeki 

önemli hususların başında doğum şekline karar verilmesi gelmektedir. Doğum yöntemine anne ve be-

beğin durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek karar verilmelidir.  

Uzun süre ameliyathanede çalışanlar sezaryen başta olmak üzere her gün görmüş oldukları cerrahi mü-

dahaleleri sıradan, basit ve rutin uygulanabilir işlemler olarak görebilir ve doğum yöntemi seçimlerini 

bu yönde kullanabilirler. Ama bunun tam tersine sezaryene bağlı komplikasyonlar, fatal cerrahi seyirler 

gibi bazı nedenlerden dolayı cerrahi işlemlerden olabildiğince sakınma yoluna da gidebilirler. 
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AMAÇ  

Bu çalışmada kadın anestezi çalışanlarının ile diğer sağlık çalışanlarının ilk gebeliklerinde vaginal yolla 

veya sezaryen ile doğum yöntemlerinden hangisini tercih ettiklerinin nedenleriyle birlikte araştırılması 

amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Bu çalışma yerel etik kurul onayı ve kadın sağlık çalışanlarının yazılı kabul onamları alındıktan sonra, 

Çok merkezli olarak bir ilde bulunan tüm hastanelerde görev yapan  140 ameliyathanede görev yapan 

kadın anestezi çalışanı ve 167 ameliyathane dışında görev yapan kadın sağlık çalışanı çalışmaya dahil 

edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen  anestezi çalışanlarının 23’ü ve ameliyathane dışı çalı-

şanlarının 36’i değerlendirme dışı bırakılmış ve toplamda 248 hastane çalışanına üç bölümden oluşan 

bir anket formu  yüz yüze görüşme tekniğiyle dolduruldu.  

YÖNTEM 

Kadın sağlık çalışanlarına yapılmış olan doğum yöntemi tercihi değerlendirmesinde kullanılan anket 

formu 4(dört) bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların yaş, çalışma alanı 

(ameliyathane veya ameliyathane dışı), ve mesleklerini (doktor, hemşire, teknisyen/tekniker, diğer) tes-

pit etmeye yönelik sorular yer almaktadır.  

Anketin ikinci bölümünde katılımcıların doğum yöntemi tercihlerine etki edebilecek spesifik durumlar 

sorgulanmış olup bu durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti katılımcının çalışma kapsamı dışında 

kalmasını sağlamıştır. 

Anketin üçüncü bölümünde doğum yöntemi tercihi ile ilgili bilgileri tespit etmeye yönelik sorular mev-

cut olup, katılımcıların ilk doğumda normal doğum ve sezaryen yöntemlerinden hangisini tercih ettiği 

nedenleriyle birlikte sorgulanmıştır. 

Anketin dördüncü bölümünde Epidural Analjezi ile vajinal doğum yöntemi hakkında bilgi düzeyleri ve 

tutum ve görüşler sorgulanmıştır. 

BULGULAR 

Katılımcıların yaş ve meslekleri arasında bir fark bulunamamıştır. Tüm katılımcıların %55.4’i ilk do-

ğumlarında sezaryen doğum şeklini tercih etmiş iken kalan %44.6’si normal doğumu tercih etmiştir. 

Kadın anestezi çalışanlarının sezaryen doğumu tercih etme oranı (%62.1) diğer sağlık çalışanların ora-

nından (%48.1) daha fazla bulunmuştur (p<0.001)  (Tablo 1). Sezaryen doğum tercih nedeni olarak 

“bebeği riske atmamak” seçeneği anestezi çalışanlarında ameliyathane dışı çalışanlarından istatistiksel 

olarak daha fazladır (Grafik 2). Normal doğum tercih nedeni olarak “daha fizyolojik olması”, “anestezi 

ve ameliyat korkusu”, “erken iyileşme ve bebeği erken emzirebilme isteği” anestezi çalışanlarına göre 

istatistiksel olarak daha fazladır (Grafik 1). Epidural Analjezi ile vajinal doğum yöntemi hakkında bilgi 

düzeyleri anestezi çalışanlarında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca Epidural analjezi ile vajinal 

doğum yönteminin bebek ve anne üzerine zararlı etkileri var mı ?  sorusuna benzer yanıtların verildiği 

görüldü (Tablo 2).  
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Tablo 1. Çalışma alanına göre ilk doğum şeklinin karşılaştırılması 

 

Grafik 1. Normal doğumu tercih etme nedenlerinin çalışma alanına göre dağılımı 

 

Grafik 2. Sezaryen doğumu tercih etme nedenlerinin çalışma alanına göre dağılımı 
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Tablo 2. Epidural analjezi ile vajinal doğum (Ağrısız doğum) yönteminin bebeğe ve anneye 

olumsuz etkisi var mı ? 

 SONUÇ 

Anestezi ve cerrahi işlemlerini bilmek, uygulamak ve her gün görmek bu uygulamaların basit, riskleri 

düşük ve de konforlu bir doğum yöntemi olduğu düşüncesini uyandırmış ve sezaryen oranını arttırmış-

tır. Epidural analjezi ile vajinal doğum  konusunda farkındalığın arttırılması gerekmektedir.  
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SEZARYEN OPERASYONUNDA PLASENTANIN ÇIKARILMASI YÖNTEMİNİN VE 

UTERUS KESİ ONARIM YERİNİN OPERATİF KAN KAYBI, SEZARYEN SONRASI 

ENDOMETRİT VE SEZARYEN OPERASYON SÜRESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: 

RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA 

Sadık KÜKRER1, Veli MİHMANLI2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniği, Adana / Türkiye  

2Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 

İstanbul / Türkiye  

Öz: Amaç: Çalışmamızda plasenta ayırma metodu ve uterus insizyonu onarım bölgesinin enfeksiyon 

morbiditesi, operatif kan kaybı ve operasyon süresi üzerine etkisi incelendi. Metod: Eylül 2020-Aralık 

2020 tarihleri arasında üçüncü basamak hastanemizin doğum kliniğine kabul edilen 160 hasta arasında 

çalışmaya uygun olduğu kabul edilen 150 hasta ile randomize kontrollü bir çalışma yürüttük. Çalışma-

mızda hasta popülasyonunu dört gruba ayırdık. Bu dört grup, plasentayı manuel ve spontan traksiyonla 

ayırdığımız hastalar arasından, uterus insizyonunun batın içerisinde ve batın dışında onarımının karşı-

laştırılmasıyla oluşturuldu. Bulgular: Grup 1'de 339 mL, Grup 2'de 237 mL, Grup 3'te 470 mL ve Grup 

4'te 490 mL kanama miktarı farkı bulundu (p<0.0001). Ortalama ameliyat süresi Grup 1'de 30,8±5,5 dk, 

Grup 2'de 30,7±4,4 dk, Grup 3'te 38,5±6,9 dk, Grup 4’te 43.9±8,1 dakikaydı (p<0,0001). Hastaların 

postpartum 1. gününde yapılan fundus muayenelerinde, uterus hassasiyetinin gruplar arası dağılımı in-

celendiğinde anlamlı farklılık görüldü (p<0.0001). Postoperatif dönemde Grup 2 (%33,3±4,1) ile Grup 

4 (%30,3±4,3) arasında hematokrit değerlerinde anlamlı (p<0.0211) fark ortaya çıktı. Tüm gruplar bir-

birleri ile karşılaştırıldığında Grup 1 ile Grup 4 arasında hastanede kalış süresi açısından anlamlı fark 

vardı (p<0,0038). Endometrit oluşumuna katkıda bulunan faktörler arasında, maternal vücut ağırlığı 

(p<0,053), ileri gebelik haftası (p<0.004), uzamış ameliyat süresi (p<0.009) ve mekonyumun varlığı 

belirleyici oldu. Sonuçlar: Plasentanın manuel olarak çıkarılması, istatistiksel ve klinik olarak daha 

fazla operatif kan kaybı, operatif işlem süresi, artmış uterin hassasiyet ve hastanede kalış süresine neden 

olmaktadır. Postoperatif endometriti ise yalnızca klinik olarak artıran etkisi vardır. Uterus onarım böl-

gesinin postoperatif endometrit, operatif kan kaybı ve operasyon süresi üzerinde istatistiksel olarak an-

lamlı bir etkisi bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sezaryen Doğum, Kan Kaybı, Endometrit 

GİRİŞ KURUMSAL ÇERÇEVE ve KAPSAM  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1985 yılından itibaren, anne ve bebek ölümlerini azaltacak sezaryen ora-

nının %10 ile 15 arasında olduğunu bildirmektedir. DSÖ tarafından yapılan sistematik incelemeye göre 

bir toplumda anne, yeni doğan ve bebek ölüm sayılarının, sezaryen oranları %10-15’e ulaştığında düş-

tüğünü göstermektedir. Bu düzeyin üzerindeki sezaryen doğum oranlarındaki artışı ölüm oranındaki 

düşüşle ilişkilendirmemektedir. Tıbbi nedenlerle yapıldığında sezaryen, maternal ve perinatal mortalite 

ve morbiditeyi azaltır. Ancak sezaryenle doğumun gerekmediği durumlarda anne ve bebekler için se-

zaryenle doğumun faydalarını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Son yıllarda hükümetler ve klinisyenler artan 

sayıda sezaryen doğumdan ve sezaryen ile doğumun anne ve çocuk sağlığı üzerindeki olası olumsuz 

sonuçlarından şikayetçi olmaktadırlar (“WHO Statement on Caesarean Section Rates,” 2015).  
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Türkiye'de son otuz yıla baktığımızda sezaryen oranının yıla göre değişmekle birlikte yükseliş eğili-

minde olduğunu görmekteyiz. 1988 yılında %5 olan sezaryen oranının, 2010 yılında %45'in üzerinde 

olduğunu biliyoruz. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD) ve Sağlık Bakanlığı 2011 yılında baş-

lattığı ortak proje ile bu oranı azaltmayı hedeflemişlerdir. Ancak, 2013 yılında ülkemizde sezaryen 

oranı, bırakın düşüş trendine girmesini, %35'e kadar çıktığını görmekteyiz (Küçükbaş et al., 2016). 

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2017 Türkiye raporuna göre ise, sezaryen oranı 

%53,1'e yükselmiştir (OECD, 2020). Sağlık Bakanlığı, ilgili kurum ve dernekler sezaryen oranlarını 

düşürme politikası izlemiş ve çeşitli adımlar atmış olsalar da istenilen başarıya henüz ulaşılamamıştır. 

Bu nedenle sezaryen ile ilişkili morbiditeyi azaltmak ve bunu önlemek için cerrahi teknikler geliştirmek 

daha da değerli hale gelmiştir. 

AMAÇ 

Sezaryen operasyonu günümüzde sıklıkla uyguladığımız cerrahi bir işlemdir ve her yıl sezaryen doğum 

oranlarında artış görmekteyiz. Doğum yöntemi olarak sezaryen oranımızı medikolegal kaygılar ile anne 

ve fetus sağlığı açısından risk almamak adına azaltamadığımız için en azından bu operasyona bağlı olu-

şabilecek morbiditeyi azaltacak yollar geliştirmeliyiz. Bu hipotez ile oluşturduğumuz çalışmamızın 

amacı, plasentanın spontan veya manuel olarak doğurtulması ile, uterin insizyonun batın içinde veya 

dışında onarımının, intraoperatif kan kaybı, postoperatif enfeksiyon morbiditesi ve ameliyat sonrası hos-

pitalizasyon süresi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

KAPSAM 

Sezaryen ameliyatını gerçekleştirmenin farklı yolları mevcut olup, kullanılan stratejilerdeki farklılıklar 

anne adayında oluşabilecek morbiditeyi arttırabilmektedir. Plasentayı doğurtma metodu, sezaryen mor-

biditesinde artışa veya belki de azalmaya neden olabilecek bu tür işlemlerden yalnızca biridir (Anorlu 

et al., 2008). Sezaryen operasyonu sırasında, fetüsün doğumunu takiben, plasenta umblikal korddan 

traksiyon uygulanarak spontan olarak veya endometrial kaviteye elle girilmek suretiyle manuel olarak 

iki şekilde doğurtulabilir. Morbiditeyi azaltmak adına uygulanan plasentanın çıkarılma metodunun et-

kinliğini belirlemek için bu iki yöntemi test etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Kanwal et al., 2020).  

Sezaryen stratejisiyle ilgili en tartışmalı konulardan bir diğeri, fetusun ve plasentanın doğumundan sonra 

uterus onarımının nasıl yapıldığıdır (Walsh & Walsh, 2009). Uterus onarımı için iki strateji tanımlan-

mıştır; ilkinde uterus batın içinde onarılmış, ikincisinde ise uterus batın dışına geçici olarak çıkarılmıştır. 

En iyi cerrahi prosedürü belirlemek, ameliyat süresini ve kan kaybını en aza indirmek, postoperatif has-

tanede kalış süresini ve komplikasyonları en aza indirmek ve çelişkili sonuçlarla bağırsak hareketinin 

hızlı restorasyonuna ulaşmak için birçok randomize klinik çalışma ile bu iki yöntem karşılaştırılmıştır 

(El-Khayat et al., 2014). 

Cerrahi alanda enfeksiyon ise, sezaryen doğumlarda iddia edilen %3-15 oranlarıyla yaygın bir postope-

ratif komplikasyondur. Cerrahi alan enfeksiyonu, bu kadar yüksek sezaryen doğum oranlarına ulaşıldı-

ğında sağlık sistemi üzerinde önemli bir yüke ve ciddi bir morbiditeye yol açmaktadır. Aynı şekilde, 

hastanede kalış süresini ve taburcu olduktan sonra toplumsal tedavi masraflarını artırmaktadır (Krieger 

et al., 2017). Üstelik cerrahi alan enfeksiyonu %3'e varan maternal mortalite oranıyla ilişkilendirilmiştir 

(Zuarez-Easton et al., 2017). 
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YÖNTEM 

Bu prospektif randomize araştırmayı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniğinde, Eylül 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Hastanemiz doğumhane-

sinde ayda ortalama 1100 doğum yapılmakta ve yılda yaklaşık 12000 doğumun olduğu üçüncü basamak 

merkez özelliğine sahip yoğun bir klinikdir. Çalışmamız, sorumlu uzman hekim ve sorumlu uzman he-

kim gözetimindeki dördüncü yıl kıdemli asistan hekimlerle beraber yapılmıştır. Araştırma için, hasta-

nemiz etik kurulu onayı alınmıştır (Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu, 26.08.2020/1047). Araştırma için tüm gönüllülerden yazılı bilgilendirilmiş onay formu alınmış-

tır. Çalışma popülasyonu, sezaryen doğum için geçerli endikasyona sahip olan, aktif travayda olduğu 

tespit edilen, sancılı gebe olarak tarif ettiğimiz hasta grubundan oluşmuştur. Hasta ameliyathaneye trans-

fer edilmeden hemen öncesinde, bilgisayar tarafından oluşturulan rastgele sayı tablosu kullanıldı, cer-

rahi metod gruplarını belirleyen bu sayılar kapalı opak zarflarda cerrahi ekibe sunuldu ve grupları belir-

lenen ekipler o gruba özgü cerrahi metodu uygulayarak randomizasyon sağlandı. Zarfı açtıktan sonra 

operatör, belirlenen gruba göre sezaryen ameliyatını yapmıştır. Grup 1- Plasenta spontan olarak traksi-

yon yapılarak ayrıldı ve uterus insizyonu batın içinde onarıldı; Grup 2- Plasentanın spontan olarak trak-

siyon ile ayrıldı ve uterus kesisi batın dışında onarıldı; Grup 3- Plasenta manuel olarak çıkarıldı ve uterus 

insizyonu batın içinde onarıldı; Grup 4- Plasentanın manuel olarak çıkarıdı ve uterus insizyonu batın 

dışında onarılmıştır. 

Çalışma popülasyonu, sezaryen doğum yönünden obstetrik acil endikasyonu tanımlanmış olan kadın-

lardan oluşmaktadır. Plasental adezyon anomalisi, plasenta dekolmanı, herhangi bir nedenle intrapartum 

antibiyotik tedavisi alan, koryoamniyonit, demir eksikliği anemisi, polihidramniyos, pıhtılaşma bozuk-

lukları, uterus atonisi, ağır kalp hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları ve başka bir sistemik has-

talığı olanlar, uterin leiomiyomlar ve ayrıca değerlendirmeye dahil edilmek istemeyen hastalar analizden 

çıkarılmışlardır. 

Tüm operasyonları bölgesel spinal anestezi altında gerçekleştirdik. Ameliyat süresini cilt insizyonunun 

başlangıcından son sütürün sonlandırılmasına kadar geçen süre olarak kaydettik. Operasyon sırasında 

tüm hastalara, göbek kordonu klemplendikten hemen sonra perioperatif profilaksi olarak 2 gram sefa-

zolin sodyum uyguladık. Fetüsün doğumunu takiben intravenöz sıvılara uterotonik ajan olarak 20 IU 

oksitosin ekledik. Deneklerin hemogram değerleri ameliyat öncesi ve ameliyattan sonraki kırksekizinci 

saatte hesaplandı. İki değer arasındaki önemli farkı inceledik. 

Kan kaybı kantitatif yöntem kullanılarak nicel olarak tespit edildi. Kan kaybının ölçülmesi, kanla ısla-

nabilecek sezaryen doğum malzemeleri için kuru ağırlık listesi oluşturuldu. Plasentanın doğumundan 

önce toplanan sıvının çoğunun amniyotik sıvı, idrar ve dışkı olduğunu hatırlamak önemlidir. Kaybedilen 

gerçek kan miktarını daha doğru bir şekilde belirlemek için, plasentayı verdikten sonra sıvı hacminden, 

plasentayı vermeden önceki sıvı hacmini çıkardık. Plasentanın doğumundan sonra toplanan sıvının ço-

ğunun kan olduğunu unutmamak önemlidir. Kümülatif kan hacmini belirlemek için ıslak batın komp-

resleri ve aspiratör haznesinde toplanan sıvı hacmini, ıslanan maddeleri tartarak ölçülen kan hacmine 

ekledik. Kan kaybını belirlemek için, her operasyon için kullanılan batın kompres sayısı ve kare gaz 

(spanç) sayısı not edildi. 1 gram ağırlık = 1 mililitre kan kaybı hacmi olarak belirlendi. Kana batırılmış 

bir maddenin kan kaybını hesaplamak için kullanılan denklem; ISLAK Madde Gram Ağırlığı-KURU 
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Madde Gram Ağırlığı = Maddede Mililitre Kandır. Kan kaybının ölçümü asla kesin olmayacaktır. Bu-

nunla birlikte, bazı ölçümler yapmanın, yalnızca görsel tahminlere güvenmekten daha doğru olduğunu 

biliyoruz (“Quantification of Blood Loss: AWHONN Practice Brief Number 1,” 2015). 

Hastanede kalış süresi sezaryen işleminin yapıldığı saatte başladı ve sonraki günler olarak raporlandı. 

Vücut ısısının 38°C'yi, 6 saat arayla iki kez aşması, uterusun bimanuel muayenede hassasiyeti ve kötü 

kokulu akıntının varlığı endometrit tablosu ile karakterize edildi. Endometrit tespit edilen hastalara, her 

6 saatte bir 2 g Ampisilin, Gentamisin 80 mg IV/IM 8 saatte bir 1,5 mg/kg ve Klindamisin 8 saatte bir 

600 mg IV/IM üçlü antibiotik tedavisi başlandı. Endometrial kültürler transservikal olarak alınan kon-

tamine örneklerle ilgili belirsiz sonuçlar getirdiği için kabul edilmedi. Sezaryen doğum sonrası cilt in-

sizyonu kontrolü ile postoperatif 1. gün, taburculuğun 2. günü ve kontrol muayenesine geldikleri 10. 

günü pansuman sırasında yara yeri enfeksiyonu varlığının kontrolü yapıldı. 

Gruplara göre uterin hassasiyet dağılımı ve ağrı ölçümü için kullanılan tek boyutlu bir yöntem olan 

sayısal derecelendirme ölçeği (NRS: sayısal derecelendirme ölçeği) kullanıldı. Bu ölçekte, bir çizgi üze-

rinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş 0'dan 10'a kadar artan sayılar vardır. Hastalardan ağrı şiddetini belir-

leyen sayıyı bu ölçekte işaretlemelerini istedik. Örneğin 0-10 arası numaralandırmada; 0- ağrı yok, 10- 

akla gelebilecek en kötü ağrı olarak belirlendi. Bu testi ameliyat sonrası 1. gün rutin hasta muayenesi 

sırasında uyguladık. Uterusun kontrakte olup olmadığını kontrol etmek için uterusun fundusuna nazikçe 

masaj yaparken uterusun hassasiyetini gözlemledik. Çalışmayı yapan hekim tarafından hastaların uterus 

hassasiyet ve ağrı derecelerini bu ölçekte işaretledik. 

Verilerin istatistiksel analizinde; Anova testi, Kruskal Wallis-ki-kare testi, Tukey-HSD testi, Ki-Kare 

testi, t-testi, Levene's test, Mann-Whitney U testi, Fisher's Exact testi, Spearman Korelasyon Katsayıları 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak alınmıştır. Veri analizi Windows için Sosyal Bilimler 

için İstatistik Paketi (SPSS, Chicago, Illinois, ABD) kullanılarak gerçekleştirildi. 

BULGULAR 

Bu çalışma için araştırma kriterlerine göre sezaryen endikasyonu alan 160 hasta belirledik. Bu hastalar-

dan 10'u çalışmaya katılmayı reddettikleri için çalışma dışında bırakıldı. Kalan 150 hastadan, akış di-

yagramında belirtilen nedenlerden dolayı 9 hasta araştırmaya dahil edilmediler. Son olarak birinci grupta 

34 hasta, ikinci grupta 36 hasta, üçüncü grupta 30 hasta ve dördüncü grupta 41 hasta çalışmaya dahil 

edildi. 
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Gruplar arası maternal veriler karşılaştırıldığında; yaş dağılımı, parite sayısı, maternal ağırlık, gebelik 

haftası, membran rüptüründen sezaryene kadar geçen süre, preoperatif hemoglobin ve hematokrit de-

ğerleri arasında anlamlı bir fark bulamadık (Tablo 1). 

Tablo 1. Maternal verilerin gruplar arasın-

daki dağılımı 

Tablo 2. İntrapartum ve postpartum kriterler 

ve değerler 

  

Tablo 2'de operasyon süreleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıktı 

(p<0.0001). Bu sonuçlara göre Tukey-HSD testine göre Grup 4 diğer tüm gruplardan, Grup 3 ise Grup 

1 ve 2'den farklılık göstermiştir. Tukey-HSD testinde kanama miktarı karşılaştırıldığında, Grup 3'teki 

kanamanın Grup 2'den, Grup 4'teki kanamanın Grup 1 ve 2'den farklı olduğunu bulduk. Kullanılan batın 

kompres sayısı çalışma grupları arasında önemli farklılıklar gösterdi, ancak kullanılan spanç sayısı ara-

sında fark yoktu. Tukey-HSD testindeki bu değerlerden dolayı Grup 2 ve 4'ün Grup 1'den farklı oldu-

ğunu gördük. Doğum ağırlıklarının gruplar arası dağılımına bakıldığında Tukey-HSD testinde 2. ve 4. 

grupların 1. gruptan farklı olduğu görüldü. Hastaların postpartum 1. gününde yapılan fundus muayene-

lerinde NRS'ye (Sayısal Değerlendirme Ölçeği) göre gruplarda uterus hassasiyetinin dağılımı incelen-

diğinde anlamlı farklılık bulduk (p<0.0001). Grup 2 ve 3'ün %27 ve %18 oranında orta düzeyde duyar-

lılığa sahip olduğunu, Grup 1'de uterin duyarlılık oranının %76,5 daha az, Grup 4'te ise %29 ağır duyar-
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lılık oranına sahip olduğunu gözlemledik. Sezaryen doğum sonrası postpartum dönemde hastaların ta-

kibinde ortaya çıkan endometrit varlığının dağılımı aşağıdaki Şekil 1'de gösterilmiştir. Birinci grupta 7 

(%20,6), ikinci grupta 10 (%27,8), üçüncü grupta 7 (%23,3) ve dördüncü grupta 15 (%36,5) endometritli 

hasta sayısı bulduk (Tablo 2). Ayrıca bu araştırmada endometriti ve onu etkileyen faktörleri, kanama 

miktarını, gruplar arasındaki dağılımı ve etkileyen faktörleri de inceledik. Bu parametrelerin gruplara 

göre dağılımını, birbirleriyle karşılaştırmalarını, ameliyat öncesi ve sonrası değerlerdeki farklılıkları ve 

istatistiksel sonuçları Tablo 2 ve Tablo 3'te görebiliriz. 

Çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise preoperatif dönemdeki tam kan sayımında, Hemoglobin (Hb, 

g/dl), Hematokrit (Htc, %), Beyaz Kan Hücresi (Wbc, mm3) ve Trombosit Sayısı (Plt., mm3) değerleri 

arasında gruplar arasında fark olmamasıydı. Postoperatif dönemde ise; Grup 2'de, Grup 4'e göre kıyas-

landığında Htc değerlerinde anlamlı fark mevcuttu (p<0,0211). Preoperatif dönemde değerler gruplar 

arasında farklılık göstermezken, postoperatif dönemde böyle bir ayrımın oluşması, Grup 4'ü uygulanan 

yöntemler arasında en yüksek kanama olan gruba yerleştirmiştir. 

     

Şekil 1. Endometrit varlığı                               Şekil 2. Uterin hassasiyetin gruplarla göre dağılımı 

Ayrıca bu parametreleri, maternal özellikler ve intrapartum özelliklerle karşılaştırdık. Aspiratörde biri-

ken kan kaybı miktarını etkileyen parametrelerden biri anne ağırlığı, diğeri operasyon süresi idi. Sadece 

operasyon süresi, kullanılan spanç sayısındaki parametrede önemli bir artışa neden olmuştur. Operas-

yonda kullanılan batın kompres sayısını etkileyen ilk parametre anne ağırlığı, ikincisi ameliyat zamanı, 

üçüncüsü bebek doğum ağırlığı idi. Kullanılan kompres sayısının bir başka özelliği de uterin hassasiyeti 

artırmasıydı. 

     

Şekil 3. Gruplar arası hastanede kalış süresi dağılımı       Şekil 4. Mekonyum – endometrit ilişkisi 

Grup 1,2 ve 3'te 1 yara yeri enfeksiyonlu hasta varken, Grup 4'te 3 hastada yara enfeksiyonu gördük. 

Hastanede kalış süresi, tüm gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında Grup 1 ile Grup 4 arasında anlamlı 

fark bulundu (p<0.0038). Gruplara göre hastanede kalış sürelerinin dağılımını Tablo 2 ve Şekil 3'te 

gösterdik. Gruplar arasında tam kan sayımının ameliyat öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırmaları 

ve eşleştirilmiş t-testi ile istatistiksel sonuçlar aşağıda gösterilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Gruplar arası eşleştirilmiş t-testi ile tam kan sayımının preoperatif ve postoperatif de-

ğerlerinin karşılaştırılması 

Tablo 4. Maternal-intrapartum özellikler ile endometrit varlığı arasındaki ilişki 

   

Bu çalışma sonucunda postoperatif dönemde Hb ve Htc değerlerinde operasyon öncesine göre anlamlı 

azalma olurken wbc değerlerinde anlamlı artış gözlemledik. Bu değerleri operasyonun beklenen normal 

sonucu olarak değerlendirdik. Bununla birlikte, bir diğer çarpıcı bulgu ise, Grup 1, 2 ve 3'te trombosit 

değerlerinde eşleştirilmiş t-testine göre önemsiz bir azalma olurken, Grup 4'te önemli bir düşüş olma-

sıydı. 

Maternal kriterlerin ve intrapartum özelliklerin endometrit üzerindeki etkilerini 2 Tail t-testi ile karşı-

laştırdık (Tablo 4). Maternal vücut ağırlığındaki artışın endometrit gelişiminde etkili olduğunu belirle-

dik (p<0.053) ve ileri gebelik haftalarında daha fazla endometrit ile karşılaştık (p <0.004). Uzamış ame-

liyat süresi ise, endometrit oluşumuna katkıda bulunan bir diğer faktördü (p <0,009). 

Tablo 5. Parite-endometrit ilişkisi                       Tablo 6. Mekonyum-Endometrit ilişkisi 

   

Yara enfeksiyonu ile eş zamanlı olarak endometrit sadece bir vakada görüldü. Yara enfeksiyonu olan 

diğer beş vakada endometrit tespit etmedik. Fisher’s Exact testi ile yapılan çalışmada anlamlı bir fark 

bulamadık (p=1.0000). 

Çalışmamızda, sezaryen endikasyonlarını sekiz ana gruba ayırdık. Bunun nedeni, hastaların sezaryen 

endikasyonlarında sadece bir neden değil aynı zamanda anne ve fetüsü etkileyen çok faktörlü etkenlerin 

olmasıydı. Aynı hastada baş-pelvis uyumsuzluğu, akut fetal distres ve büyük gebelik yaşı endikasyonları 

olması bu duruma örnek olabilir. Bu gibi durumlarda hastayı sezaryen ameliyatına götüren birincil ne-

dene göre sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu vurgulamayı hedefledik. Aksi takdirde her hasta 

için farklı bir endikasyon grubu oluşturulması gerekiyordu ve bu da bizi sonuçtan uzaklaştıracaktı. 

 Endometrit Yok Endometrit Var 2-Tail Sig (t-test) (p 

Değeri) 
Maternal yaş / yıl 27,676514,818 27,384615,985 0,786 

Maternal vücut ağırlığı 

/kg. 

73,2941±9,989 78,0769±13,756 0,053 

Gestasyonel Hafta 38,980411,641 39,769211,327 0,004 

Membran rüptüründen 

operasyona kadar geçen 

süre / saat 

7,3676114231 9,3548110,956 0,621 

Operasyon süresi 

/Dakika 

35,009817,997 9,615419,427 0,009 

Aspiratörde biriken kan 

miktarı /ml 

365,68631234,941 435,9741321,172 0,219 

Spanç (Kare gazlı bez) / 

Tane 

16,323515,430 18,615416,885 0,040 

Batın Kompres Sayısı 

/Tane 

2,911811,100 3,076911,244 0,470 

Bebek Doğum Ağırlığı / 

gram 

3313,5294±585,958 3282,8205±636,590 0,794 
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Tablo 7. Maternal ve intrapartum özelliklerin toplu olarak endometrit üzerindeki etkisi 

Tablo 8. Endometrit varlığı (Membran rüptürü hariç tutulmuştur) 

   

Böylece preeklampsi ve şiddetli preeklampsili gebe anne %2,9 ile ilk endikasyon grubunu oluşturdu. 

Baş-pelvis uyuşmazlığı olan 22 gebe %16,2 ile ikinci endikasyon grubunu oluşturdu. Primer infertilite 

tedavisi almış ve ilk gebeliği olup yaşı otuzbeşin üzerinde olan hastalar üçüncü endikasyon grubunu 

oluşturdu. Daha önce sezaryen ameliyatı geçiren 47 gebe %47'lik bir oran ile dördüncü hasta grubunu 

oluşturdu. Akut Fetal Sıkıntısı olan 40 gebe %40 ile beşinci hasta grubunu oluşturdu. Çoğul gebelik 

nedeniyle ameliyat edilen 4 gebe %4 ile altıncı hasta grubunu oluşturdu. Primigravid makat prezantas-

yonu ve diğer makat prezentasyonları olan 11 gebe %11 ile yedinci hasta grubunu oluşturdu. Son olarak 

intrauterin büyüme kısıtlı 2 gebe %2 ile sekizinci hasta grubunu oluşturdu. 

Bu grupları endometrit varlığı açısından değerlendirdik. Sezaryen grupları arasında en sık akut fetal 

distres tanısıyla opere edilen gebelerin 18'inde (%47,4) endometrit görüldü. Endometrit için en yaygın 

diğer iki endikasyon; 9 gebe (%23,7) ile baş-pelvis uyumsuzluğu ve 4 gebe (%10,5) ile makat gelişti. 

Endometrit varlığına etki eden maternal ve intrapartum özellikler, Tablo 4,6 ve 7’de gösterilmektedir. 

Yukarıdaki Tablo 7'de görüldüğü gibi, tüm bu parametrelerin varlığında sadece gebelik haftasının en-

dometrit ile ilişkili olduğunu bulduk (p<0.0308). Ancak Tablo 4'te görüldüğü gibi bu çalışma için direkt 

etkisi olmayan membran rüptüründen operasyona kadar geçen süre çalışma grubundan çıkarıldığında 

sonuçlar daha anlamlı çıkmıştır (Tablo 8). Tablo 9'da görüldüğü üzere membran rüptürü çalışma dışı 

bırakıldığında, endometritin ortaya çıkmasında, operasyon süresi (p<0,0411), gebelik haftası 

(p<0,0569) ve mekonyum varlığı (p<0,0009) etkili olmuştur. 

Tablo 9.Çalışmaya sezaryen endikasyon grupları dahil edildiğinde endometriti etkileyen para-

metreler 

Tablo 10. Kanamayı etkileyen parametrelerin istatistiksel değerlendirmesi 

     

Tablo 8'deki parametrelere sezaryen endikasyon grupları eklendiğinde endometrit oluşumunu etkileyen 

parametrelerin değiştiğini gördük (Tablo 9). Endometrit oluşumunda ameliyat süresi ve mekonyum et-

kili oldu. Maternal ve intrapartum özelliklerin hiçbiri postoperatif hemoglobin konsantrasyonunu etki-
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lemese de sadece operasyon süresi postoperatif hematokrit yüzdesini etkiledi. Araştırma sonucunda ope-

rasyon süresindeki artışın, kanama miktarını etkileyen parametrelerden biri olan hemoglobin konsant-

rasyonu dışındaki tüm parametrelerde önemli bir fark yarattığını tespit ettik (Tablo 10). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, plasentanın manuel olarak çıkarılması klinik ve istatistiksel olarak daha yüksek operatif 

kan kaybına, operasyon işlem süresine, artmış uterin hassasiyete ve hastanede kalış süresine yol açar. 

Postoperatif endometrit oluşumu üzerinde sadece klinik olarak artan bir etkiye sahiptir. Uterin onarım 

bölgesinin, postoperatif endometrit oluşumu, operasyon süresi ve operatif kan kaybı üzerinde önemli 

bir istatistiksel etkisi yoktur. 
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İNTRAPARTUM DÖNEMDE FETAL ORTA SEREBRAL ARTERDE VE UMBİLİKAL 

ARTERDE DOPPLER AKIM DEĞİŞİKLİKLERİ 

Simten GENÇ1,  Veli MİHMANLI1 

1 Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: İntrapartum dönemde fetusun değerlendirilmesi, obstetrinin önemli bir parçasıdır. Antepartum dö-

nemde fetal doppler ultrasonografinin yaygın olarak kullanılmasına karşın, intrapartum takipte bu yön-

temi kullanan sınırlı  sayıda çalışma vardır.Çalışmamızdaki amaç,intrapartum dönemde fetal doppler 

bulgularını değerlendirmek ve fetal kompansasyon sonucu oluşabilecek fizyolojik değişiklikler ile pa-

tolojik bulguları ayırdetmektir. 2001 Şubat- Ağustos ayları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Acil Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran ve 36. Gestasyonel hafta  üzeri  doğum yapan 60 

gebe prospektif  çalışma kapsamına  alındı. İlk incelemede, latent fazda, kontraksiyon yokken umbilikal 

arter(UA) ve fetal orta serebral arterde (MCA) Sistol/Diastol (S/D) ,Rezistans indeksi ( RI )ve  Pulsatilite 

indeksi (PI)  değerleri kaydedildi. İnduksıyon amacıyla 41 olguda oksitosin,19 olguda misoprostol kul-

lanıldı Aktif fazda kollum açıklığı 5 cm. üzerine çıktığı zaman, kontraksiyon öncesi ve kontraksiyonun 

maksimum olduğu sırada tüm olgularda renkli doppler sonografi tekrarlandı. Oksitosin ve misoprostol 

grubunda doğumun tüm evrelerinde doppler indeksleri  ve dalga formu değişiklikleri karşılaştırıldı.Pa-

ired t test kullanıldı. Latent faz ve aktif fazın kontraksiyonlu dönemi karşılaştırıldığında aktif fazda mi-

soprostol grubunda MCA PI de anlamlı artış ,oksitosin grubunda da MCA nın tüm doppler indekslerinde 

artış oldu. Aktif fazda  kontraksiyon öncesi ve kontraksiyon sırasında ölçüm yapıldığında  hem misop-

rostol grubunda hem de oksitosin grubunda kontraksiyonla MCA nın  tüm doppler indekslerinde anlamlı 

artış izlendi.Oluşan bu değişiklikler fetal prognozu olumsuz etkilemedi. İntrapartum dönem nispeten 

uzun bir süreç olduğu için fetusun akut kardiyovaskuler kompansasyon mekanizması yanında ,anneden 

fetusa oksijen ve enerji taşıyan uteroplasental birimin de yeterli olması gerekir. Doppler akım değişik-

liklerinin ,fetusun değişen stres ortamına bir cevabı olduğu,fetal prognozu olumsuz yönde etkilemediği 

düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: İntrapartum Doppler, Misoprostol, Oksitosin 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İntrapartum dönemde fetusun değerlendirilmesi, obstetrinin önemli bir parçasıdır. Uterin kontraksiyon-

lar sonucu   oluşan yeni stres ortamına fetusun uyum sağlaması gerekir.Ancak intrapartum dönem nis-

peten uzun bir süreç olduğu için fetusun akut kardiyovaskuler kompansasyon mekanizması yanında an-

neden fetusa oksijen ve enerji taşıyan uteroplasental birimin de yeterli olması gerekir.   

Antepartum dönemde fetal doppler ultrasonografi, yaygın olarak kullanılmasına karşın, intrapartum ta-

kipte bu yöntemi kullanan sınırlı  sayıda çalışma vardır.( Sakai M ,1997:1) Özellikle maternal hipertan-

siyon,diabet,oligohidramnios,intrauterin gelişme geriliği, prematürite, postmatürite gibi yüksek riskli 

gebe grubunda doğum takibinin dikkatli yapılması gerekmektedir. 

AMAÇ 

Çalışmamızdaki amaç,intrapartum dönemde fetal doppler bulgularını değerlendirmek ve fetal kompan-

sasyon sonucu oluşabilecek fizyolojik değişiklikler ile patolojik bulguları ayırdetmektir. 
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KAPSAM 

2001 Şubat-2001 Ağustos ayları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kadın Doğum 

Polikliniği’ne başvuran ve 36. Gestasyonel hafta  üzeri  doğum yapan 60 gebe prospektif  çalışma kap-

samına  alındı.Anormal fetal kalp atım hızı olan gebeler, geçirilmiş sezeryan veya uterin operasyon 

hikayesi,fetal prezantasyon anomalileri, açıklanamayan vajinal kanama,  plasenta previa, dekolman pla-

senta, sefalopelvik uyumsuzluk,4500 gr ve üzeri tahmini fetal ağırlık,maternal hepatik ve renal disfonk-

siyon, korioamninit varlığı,prostaglandin alımında kontrendikasyon olanlar ve çoğul gebeliği olan has-

talar çalışmaya dahil edilmedi. 

 Preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon tanısı International Society for the Study of Hypertension in 

Pregnancy tarafından belirlenen kriterlere göre yapıldı.Gestasyonel hipertansiyon, 20. gestasyonel  hafta 

sonrası, belirgin proteinürisi olmayan, daha önce normotensif gebede,4 saat arayla iki kez yapılan öl-

çümde sistolik kan basıncının 140 mm Hg ve üzeri ve /veya diastolik basınç 90 mm Hg ve üzeri olması 

olarak tanımlandı.Preeklampsi ise  bu bulgulara 24  saatlik idrarda 300 mg ve üzeri proteinüri veya 

idrarda 2 sefer saptanan 2(+) proteinürinin eklenmesi olarak kabul edildi.Intrauterin gelişme geriliği 

(IUGR) ,doğum kilosunun gestasyonel yaşa  göre  10. persantil altında olması olarak tanımlandı. 

YÖNTEM 

Doğumhaneye başvuru sırasında tüm hastalara vajinal tuşe yapıldı. Kollum dilatasyon ve efasmanı,pre-

zantasyon şekli ve kemik pelvis değerlendirildi Tüm hastalara Toshiba 270 A ile 3,5 MHZ konveks prob 

kullanılarak ultrasonografik inceleme yapıldı ve fetal ölçüler kaydedildi.Vertikal planda amnios sıvı 

ceplerinin toplam değeri 5 cm nin altında olanlar oligohidramnios, 20 cm nin üzerinde olanlar polihid-

ramnios olarak değerlendirildi,. Portocorder-Nihon Kohden kardiotokografi cihazı ile eksternal monito-

rizasyon yapıldı. Tüm olgularda fetal kardiak atım 120-160 vuru/ dk idi ve normal kardiotokografi bul-

guları mevcuttu.İnduksıyon öncesi Toshiba 270 A cihazı ile renkli doppler sonografi yapıldı. İlk ince-

lemede, latent fazda, kontraksiyon yokken umbilikal arter (UA)ve fetal orta serebral arterde(MCA) Sis-

tol/Diastol (S/D) ,Rezistans indeksi ( RI )ve  Pulsatilite indeksi (PI)  değerleri kaydedildi. 

Renkli görüntüleme kullanılarak, Willis halkasının ana lateral dalı olan MCA’nın ön ve orta serebral 

fossa arasındaki sınırda anterolateral planda seyrettiği görüldü ve tüm ölçümler aynı yerden yapıldı. 

Umbilikal arter için, fetal abdominal duvar ve plasental kenardan daha uzak bölgeden, serbest bir alan-

dan ölçüm yapıldı. Doppler incelemesi anne supin pozisyonundayken uygulandı. Fetal solunum hare-

ketleri arasında ölçüm yapılmadı. 

İnduksıyon amacıyla 41 olguda oksitosin kullanıldı. İnduksiyona 1 mu/dk ile başlandı;30 dk da bir  1-2 

mu/dk doz arttırıldı.Maksimum doz 16-20 mu/dk idi.19 olguda misoprostol 

(sentetik prostaglandin E1 analoğu ) indüksiyonda kullanıldı.100 mikrogram misoprostol, intraservikal 

olarak uygulandı ve hiçbir hastaya ek doz verilmedi. Tüm olgular travay sonuna kadar sürekli monitörize 

edildi .Aktif fazda kollum açıklığı 5 cm. üzerine çıktığı zaman, kontraksiyon öncesi ve kontraksiyonun 

maksimum olduğu sırada tüm olgulara renkli doppler sonografi yapıldı. Ancak oksitosinle indüklenen 

4 gebe ve misoprostelle indüklenen 4 gebe olmak üzere toplam 8 olguda maternal uyumsuzluk ve fetal 

başın  seviyesinin çok aşağıda olması sebebiyle aktif fazda inceleme yapılamadı ve bu hastalar çalışma 

dışı bırakıldı.  52 olguda latent ve aktif fazda , MCA ve umbilikal  arterdeki doppler indeksleri (S/D, PI, 
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RI ) ve dalga formu değişiklikleri incelendi. Karşılaştırma oksitosin ve misoprostol grubunda ayrı ayrı 

yapıldı. 

Doppler bulgularındaki istatistiksel değerlendirmede  ‘Paired  T -Test’ kullanıldı. 

BULGULAR 

Çalışmaya alınan 52 olgunun 6 sında latent ve aktif fazda kontraksiyon sırasında ve /veya öncesinde 

diastol kaybı veya ters diastolik akım izlendi. Bu olgular kendi içinde ayrıca değerlendirildi. İstatistiksel 

inceleme 46 olguda yapıldı. İncelemeye alınan gebeler 17-36 yaş arasında ve 36-42 gestasyonel hafta 

arasındaydı. Travay sırasında persistan variabl deselerasyon ve geç deselerasyon anormal kardiak atım 

olarak değerlendirildi.Preindüksiyon ve postnatal maternal ve fetal bulgular tablo 1 de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Preindüksiyon ve postnatal maternal ve fetal bulgular 

                                                                Oksitosin 

                n:33 

          Misoprostol 

             n:13 

Nullipar           21          (%3,6)            10       (%76,9) 

Multipar           12          (%36,4)              3       (%23,1) 

Normal amnios sıvısı           26          (78,8)            10       (%76,9) 

Oligohidramnios             6           (%18,2)              3        (%23,1) 

Polihidramnios             1           (%3)               - 

Preeklampsi             2           (%6,1)               - 

İntrauterin gelişme geriliği             1           (%3)               - 

Poş var           25           (%75,8)              9        (%69,2) 

Poş yok             8           (24,2)              4        (%30,8) 

Anormal fetal kalp atımı             2           (6,1)               - 

Yenidoğan yoğun bakım           1          (%3)                1      (%7,7) 

1.dk apgar ≤ 7           6          (18,2)             - 

5. dk apgar ≤7             2            (%6,1)             - 

 

Olguların 33 tanesi (%71) oksitosin ile, 13 tanesi (%28) misoprostol ile indüklenmişti. Oksitosin gru-

bunda yaş ortalaması 26,06±5,09, gestasyonel yaş ortalaması 39,909±1,538, misoprostol grubunda yaş 

ortalaması 23,77±3,61, gestasyonel yaş ortalaması 39,423±1,694 idi. İndüksiyon başlangıcı ile doğum 

zamanı arasındaki süre hesaplandı. Oksitosin grubunda  bu süre . 376,21±220,85 dakika, misoprostol 

grubunda ise 481,54±265,47 dakikaydı. 
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İstatistiksel çalışma dışında bıraktığımız, diastol tam kaybı ve ters diastolik akım gibi patolojik doppler 

bulguları olan gebelerin  indüksiyon öncesi, travay sırası ve doğum sonrasındaki parametreleri ayrıca 

değerlendirildi.Oksitosin grubunda 4 olgu , misoprostol grubunda 2 olgu vardı. Bu hastaların hepsinde 

amnios sıvı volümü normaldi ve  normal spontan doğum yaptılar.Misoprostol grubundaki 13 gebeye, 

oksitosin grubundaki 33 gebeye indüksiyon öncesi MCA ve umbilikal arterde latent fazda doppler so-

nografi yapıldı. Daha sonra travayın aktif fazında kontraksiyon öncesi ve kontraksiyon sırasında  öl-

çümler tekrarlandı. Latent faz ve aktif faz verileri karşılaştırıldı.    

İndüksiyonu misoprostol ile yaptığımız grupta:  

     Latent faz ve aktif fazın kontraksiyonsuz döneminde yapılan doppler incelemesi karşılaştırmasında: 

-Aktif fazda MCA RI’de anlamlı bir azalış oldu (Fark ortalaması:0,087 ±0,0945 p:0,006) 

- Aktif fazda UA S/D’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,38±0,52 p:0,021) 

- Aktif fazda UA RI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,05±0,07 p:0,034) 

 Latent faz ve aktif fazın kontraksiyonlu döneminde yapılan doppler incelemesi karşılaştırmasında: 

- Aktif fazda MCA PI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,16±0,26 p:0,044) 

 Aktif fazda kontraksiyon öncesi ve sırasında  yapılan doppler incelemesi karşılaştırmasında: 

-Kontraksiyon sırasında MCA PI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,26±0,32 p:0,012) 

- Kontraksiyon sırasında MCA RI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,096±0,1 p:0,005 

- Kontraksiyon sırasında MCA S/D’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-2,12±2,55 p:0,011) 

İndüksiyonu oksitosin ile yaptığımız grupta:  

 Latent faz ve aktif fazın kontraksiyonsuz döneminde yapılan doppler incelemesi karşılaştırmasında: 

-Doppler parametrelerinde anlamlı bir fark bulunamadı. 

 Latent faz ve aktif fazın kontraksiyonlu döneminde yapılan doppler incelemesi karşılaştırmasında: 

- Aktif fazda MCA S/D’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-1,05±1,97 p:0,004) 

- Aktif fazda MCA RI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,045±0,11 p:0,028) 

- Aktif fazda MCA PI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,27±0,36 p:0) 

 Aktif fazda kontraksiyon öncesi ve sırasında  yapılan doppler incelemesi karşılaştırmasında: 

-Kontraksiyon sırasında MCA PI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,17±0,29 p:0,002) 

- Kontraksiyon sırasında MCA RI’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-0,064±0,067 p:0) 

- Kontraksiyon sırasında MCA S/D’de anlamlı bir artış oldu (Fark ortalaması:-1,18±1,8 p:0,001) 
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SONUÇ 

 Fetal dolaşım erişkin ile karşılaştırıldığında, düşük kan basıncı ,yüksek kalp atım hızı ve yüksek kardiak 

output ile karakterizedir.Plasentanın gelişmesiyle birlikte, maternal uteroplasental ve fetal umbilical pla-

sental dolaşımlar arasında temas oluşur.  Maternal uteroplasental akımda bir azalma olduğunda fetüs 

hayati önem taşıyan organlara öncelik verilmek üzere kardiak outputun dağılımını yeniden düzenler. 

 Travay takibinde uygulanan indüksiyon şekli ve dozu çok önemlidir. Oksitosin, uterin kontraksiyonları 

güvenli ve elektif bir şekilde başlatır ve başarısı indüksiyon başlangıcındaki serviksin durumuna bağlı-

dır. Misoprostol ise sentetik prostaglandin E1 analoğu olarak indüksiyon amacıyla kullanılmaktadır.Biz 

çalışmamızda indüksiyon amacıyla oksitosin ve misoprostol kullandık.  

 Misoprostol,maksimum plasenta konsantrasyonuna 60-120 dakika arasında ulaşır. Uygulamadan 240 

dakika sonra %61 oranında plasma konsantrasyonunda azalma tespit edilmiştir. Çalışmamızda tek doz 

misoprostol uygulaması sonrası, aktif fazda 10 dakikada 3 kontraksiyon gördüğümüz  sürede (ortalama 

120 dakikada) doppler ölçümleri yaptık.Vajinal misoprostol uygulaması sonucunda doğum intervali bir 

çalışmada (Lemancewicz A et al ,1999:2)615±65 dakikada , bir başka çalışmada (Wing DA  et al ,1995:3 

)903±482 dakika  olarak bulunmuştur.Biz ise misoprostol uyguladığımız grupta bu süreyi 481±256 da-

kika olarak tespit ettik ve bu intervalin çok daha kısa olduğunu gördük. 

 Term gebeliklerde , servikal olgunlaşma için intravajinal veya oral misoprostolü intravenöz veya intra-

servikal PGE2  veya plasebo ile karşılaştıran çalışmalar vardır. Biz ise çalışmamızda misoprostol ve 

oksitosini term  gebelerde kullanarak doppler dalga formu değişikliklerini inceledik.Literatürle uyumlu 

olarak iki farklı indüksiyonda da intrapartum fetal komplikasyon ve neonatal sonuçlarda anlamlı bir fark 

saptamadık.( Farah LA  et al,1997:4) ,( Surbek DV  et al 1997:5) 

İntrapartum dönemde kan akımı değişikliklerini ölçen ilk araştırıcılar , travayda artmış intrauterin basınç 

ve uterin kontraksiyonda fetal , plasental ve uterin kan akımında azalma olduğunu belirtmişlerdir.Ayrıca 

aktif travayda fetal baş kompresyonuyla serebral sirkülasyonda azalma olur. Bu değişiklikler, fetal dist-

resi ve strese karşı fetal kardiovaskuler adaptasyonu anlamaya yarar.Umbilical arter dopplerinin ante-

natal ve intrapartum fetal distresi tahmin etmede duyarlı  olduğunu bildiren çalışmalar vardır.  (Ueno 

N,1992:6) 

Travay sırasında geniş intrauterin basınç aralığında uterin kontraksiyon varlığında ve yokluğunda um-

bilikal arter rezistansında iststistiksel olarak anlamlı değişiklik saptamayan çalışmalar vardır . İndüksi-

yon amacıyla misoprostol uygulanan gebelerde  de aynı şekilde umbilical arter doppler akımlarında 

değişiklik saptanmamıştır.( Fairlie FM et al ,1990:7 ), (Rotmensch S,1996:8) 

Bir çalışmada 27 term sağlıklı gebe aktif fazda incelenmiş ,uterin kontraksiyon öncesi, sonrası ve sıra-

sında umbilikal arter S/D oranlarında anlamlı değişiklik saptanmamıştır. Kontraksiyon sırasında artan 

intraamniotik basıncın umbilikal kord çevresine dağıldığı ve umbilikal arteri çevreleyen Wharton’s jeli 

tarafından tampone edildiği belirtilmiştir. Kontraksiyonla umbilikal rezistans artar ancak fetüs tarafın-

dan akım sabit tutulurken S/D oranının değişmediği görülmüştür. (Brar HS et al,1988 :9 ) Ancak  bu 

çalışma sadece aktif fazda yapılmıştır .İndüksiyon şekli belirtilmemiştir ve doppler indexi olarak sadece 

S/D oranı hesaplanmıştır. Bizim çalışmamızda ise latent ve aktif fazda doppler dalga formu değişiklik-
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leri ayrı ayrı değerlendirilmiştir ve birbiriyle ilişkisi incelenmiştir.Çalışmamızda misoprostol ile indük-

lenen grupta ,kontraksiyonsuz dönemde, aktif fazda latent fazla kıyaslandığında umbilikal arter  PI ve 

RI değerleri iststistiksel olarak daha yüksek saptandı.Sadece aktif faza bakıldığında kontraksiyon öncesi 

ve sırasında misoprostol ve oksitosin grubunda  doppler indekslerinde anlamlı değişiklik saptanmadı. 

Normal travay boyunca uterin ve umbilikal arter velosimetrisini inceleyen çalışmalarda  doğumun tüm 

evrelerinde doppler bulgularında anlamlı bir değişiklik saptanmamış ve bu bulguların kontraksiyon sı-

rasında term fetusların çoğunun travayı iyi tolere ettiğini gösterdiği belirtilmiştir.  (Fleischer A et al 

,1987 :10 ) 

Obstetride postmaturite önemli bir problem olarak kabul edilir. Doppler sonografi,yüksek riskli gebe-

lerde olduğu gibi postterm gebelerde de kullanılır.Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak 41 

hafta üzeri gebelerde travay sırasında umbilical arter rezistans indexlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmadı. 

Yüksek umbilikal arter direnci ve fetal distres arasındaki ilişkiyi gösteren pekçok çalışma vardır. Oysa 

Olofson ve arkadaşlarının postterm gebelerde yaptığı bir çalışmada tam tersi bulgular elde edilmiştir.. 

Bu çalışmada düşük umbilikal arter PI si ile fetal mekonyum ve travayda fetal distres arasındaki ilişki 

gösterilmiştir.Gestasyonel yaşla birlikte, umbilikal arter PI’ sinin azaldığı bilinmektedir. Mekonyum, 

postterm gebelerin bir kısmında görülmektedir ve genellikle fetal hipoksi ve asidozla birliktedir. .De-

neysel çalışmalarda  dişi koyunda ,ciddi ve uzamış fetal hipoksi, plasental vaskuler dirençte artışa neden 

olur.Akut hipokside plasental perfuzyon artar ama hipoksi orta derecede devam ederse artmış perfuzyon 

24-48 saat sonra kontrol değerlerine döner. Hipoksi ve asidoz , postterm gebelerde birkaç gün devam 

edebilir ve hipoksi,plasental akımda lokal olarak vazoaktif maddelerin üretimine yol açar.Vaskuler en-

dotel, hipokside vazokonstriktör (tromboksan, endotelin, lökotrien ) ve vazodilatatör  (prostasiklin, ve 

nitrik oksit) maddeleri açığa çıkarır.Umbilikal arterdeki düşük vaskuler direnç, orta derecede kronik 

hipoksi ve laktat üretimine bir cevap olabilir ve doğumdan birkaç gün önce görülebilir ( Olofsson P et 

al,1997:11) 

Çalışmamızdaki  olgular travay sonuna kadar sürekli olarak kardıotokografi ile monitorize edildi. Geç 

deselerasyon izlenen ve fetal distress tanısı alan olgularımızda doppler indekslerinde anlamlı bir farka 

rastlanmadı. Damron ve ark larının geç deselerasyonlu fetal distresli fetuslarla  ve normal kalp atımı 

olan fetuslarda yaptığı karşılaştırmalı bir çalışmada kontraksiyonlar arasında ve deselerasyon sırasında 

fetal distresli grupta umbilikal arterde  S/D oranının belirgin derecede arttığını bulmuşlardır.Bu durumu 

artmış plasental vaskuler rezistans ile ilişkilendirmişlerdir.  (Damron DP  et al,1994 :12 )Bir başka ça-

lışmada İrlanda Coombe Üniversitesi Hastanesinde, tekil gebeliklerde, gestasyonel yaşa göre artmış di-

renci olanlar retrospektif olarak incelenmiştir ve bu olgularda fetal komplikasyonlarda belirgin bir 

artış saptanmamıştır.Bu sonuca göre doğum indüksiyonunun elektif sezeryana alternatif olarak düşünü-

lebileceği bildirilmiştir. (Skinner J  et al,1998:13 )Bizim olgularımızda  da travayın aktif fazında anor-

mal doppler bulguları olan olgularımızın hepsi normal doğum yapmıştır. Tüm olgularda başlangıçtaki 

amnios sıvı miktarı normaldi ve 5. Dakika apgarları 7 nin üzerinde olarak tespit edildi. 

Uterin kontraksiyon ve travay sırasında fetal intrakranyal sirkülasyon incelendiğinde, aktif travay sıra-

sında vaskuler rezistans artar ve  MCA da artmış rezistans tespit edilir.Bizim çalışmamızda da kontrak-

siyon sırasında MCA da tüm doppler indekslerindw istatistiksel olarak anlamlı artış saptadık. Fakat bu 
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artış,kontraksiyondan hemen sonra normale döndü ve fetal prognozu olumsuz yönde etkilemedi.   Tra-

vayda anterior serebral arterde kan akımı parametrelerinde değişiklik saptamayan yayınlar vardır. 

(Mirro R  et al ,1987 :14) Bir başka çalışmada da  kontraksıyon sırasında MCA PI sinde değişiklik 

saptanmamıştır. (Maesel A et al ,1990 :15) 

Kuzu fetuslarda asfiksi ile birlikte, serebral kan akımında artış saptanmıştır. Hipokside beyin dokusunda 

kortexe oranla kan akımı artmıştır. İntrauterin gelişme geriliği olan fetuslarda beyine redistrubisyon 

sonrası serebral vaskuler rezistans azalır Ancak bazı çalışmalarda fetüs kalp atımı normalse travay sıra-

sında kontraksiyonlar arasında ve kontraksiyon sırasında dalga formunun değişmediği belirtilmiştir. 

Travay sırasında fetal damarlardaki oksijenizasyon fluktuasyon gösterir. Sağlıklı fetuslar bu değişiklik-

leri genellikle iyi tolere ederler ve hipoksiden etkilenmezler. (Wladimiroff JW et al ,1987 :16) 

İntrapartum dönem nispeten uzun bir süreç olduğu için fetusun akut kardiyovaskuler kompansasyon 

mekanizması yanında ,anneden fetusa oksijen ve enerji taşıyan uteroplasental birimin de yeterli olması 

gerekir. Doppler akım değişikliklerinin ,fetusun değişen stres ortamına bir cevabı olduğu,fetal prognozu 

olumsuz yönde etkilemediği düşünülebilir. 
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KAWASAKİ HASTALIĞININ ATİPİK PREZENTASYONU: AKUT HEPATİT 

Meliha AKSOY OKAN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Kawasaki hastalığı, çocukluk döneminde ortaya çıkan ve kendi kendini sınırlandıran bir vaskülittir. 

Mortalitenin ve ciddi morbiditenin en sık sebebi koroner arter tutulumudur, tedavi verilmemiş vakaların 

%20-25' inde akut dönemde koroner arter anevrizması ortaya çıkabilir.  

Daha önceden sağlıklı olduğu belirtilen 4 yaşında erkek hasta acil polikliniğine 4 gündür devam eden 

ateş şikayetiyle başvurdu. Yapılan ilk testlerinde lökositoz, hafif anemi tesbit edildi. Hastanın başvuru-

sundan 2 saat sonra skleralar ve tüm vücutta sarılığın ortaya çıktığı farkedildi. CRP, sedimentasyon, 

aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, direkt bilirübin artışı tesbit edildi. Batın ultrasonografi 

incelemesinde safra kesesi boyutlarında minimal artış ve hepatorenal ve retrovezikal minimal serbest 

sıvı tesbit edildi. Hastanın viral hepatit serolojik testleri (-) tesbit edildi. Sarılık ve karaciğer fonksiyon 

testleri ikinci günde düzelirken ateşleri devam etti. Hastanın takibinde dudaklarda ve dilde kızarıklık, 

çilek dili, gözlerde limbusu koruyan exüdasız konjonktival injeksiyon ve tek taraflı servikal lenfadeno-

patisi ortaya çıktı. Hızlı Streptokok testi (-) olan hastanın boğaz kültüründe üreme tesbit edilmedi. Has-

taya 5 günden uzun süren ateşe ilave klinik bulgularla birlikte inkomplet Kawasaki hastalığı tanısı ko-

nuldu. Koroner arter tutulumunu  ekarte etmek amacıyla yapılan ekokardiyografik incelemede hafif pe-

rikardiyal effüzyon tesbit edildi. Hastaya asetilsalisilik asit ve intravenöz immunglobülin (IVIG) teda-

visi başlandı. Tek doz IVIG tedavisi sonrası ateşleri tekrarlamadı. Onuncu günde el ve ayaklarda kıza-

rıklık, ödem ardından da soyulmalar ortaya çıkmasıyla hastalığın tanısı tipik Kawasaki olarak değişti-

rildi. Kawasaki hastalığı tipik klinik bulgular ve kardiyak tutuluma ilaveten gastrointestinal sistem, sant-

ral sinir sistemi, genitoüriner sistem, iskelet –kas sistemini de etkileyebilmektedir. Literatürde hepatitle 

presente olan Kawasaki olgusu nadir olduğu için sunumu uygun görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ateş, Akut Hepatit, Kawasaki Hastalığı 

GİRİŞ 

Kawasaki hastalığı, ilk kez 1967‘de tanımlanmış olan (Kawasaki, 1967), orta çaplı damarları tutan, 

kendi kendini sınırlandırabilen bir vaskülittir. Henoch Schönlein hastalığından sonra çocukluk çağının 

en sık 2. vaskülitik sendromudur (Brogan, 2002). Tanı için gereken ilk koşul en az beş gündür süren 

ateşin olmasıdır. Ateşe ek olarak, aşağıdaki beş ölçütten en az dördünün de bulunması gerekir; 1- akut 

dönemde el ve ayak tabanlarındada kızarıklık, ödem; hastalığın ikinci ya da üçüncü haftasında görülen 

el ve ayak tırnakları çevresinde soyulma, 2- pleomorfik  döküntü, 3- bilateral eksüdasız konjonktivit, 4-

dudaklarda kızarıklık ve çatlaklar, çilek dili, ağız ve boğaz mukozasında  kızarıklık, 5- boyunda  çapı 

1,5 cm’i geçen lenfadenopati (Newburger, 2004). 

Mortalitenin ve ciddi morbiditenin en sık sebebi koroner arter tutulumudur, tedavi verilmemiş vakaların 

%20-25' inde akut dönemde koroner arter anevrizması ortaya çıkabilir (Kato, 1996).  

VAKA SUNUMU 

Daha önceden sağlıklı olduğu belirtilen 4 yaşında erkek hasta çocuk acil polikliniğine 4 gündür devam 

eden ateş şikayetiyle başvurdu. Orta dehidrate görünümdeydi, ateşi: 38.9, farenks hafif hiperemik idi. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

276 

Yapılan ilk laboratuvar testlerinde lökositoz (14.7 x109/L), hafif anemi (10.9 g/dl) ve normal platelet 

sayısı  (291x 109/L) tesbit edildi. Hastaneye başvurmasından 2 saat kadar sonra skleralar ve tüm vücutta 

ikterin ortaya çıktığı farkedildi. Yapılan daha kapsamlı laboratuvar incelemelerinde  artmış C-reaktif 

protein  (123.58 ; N<5 ), artmış sedimentasyon hızı ( 82 mm /h) , artmış aspartate aminotransferaz (AST) 

(287.4 U/L) ve alanin aminotransferaz (ALT) (501.8 U/L),  serum total bilirübin (6.59 mg/dl), direkt 

bilirübin (5.6 mg/dl), gamaglutamil transferaz (GGT) (167 U/L) tesbit edildi. Alkalen fosfataz (ALP), 

laktat dehidrojenaz (LDH) seviyeleri  normal, koagülasyon profilinde hafif bozulma vardı (protrombin 

zamanı 15.7 sn, protrombin aktivitesi %66, aktive parsiyel tromboplastin zamanı 30 sn ve INR 1.4).  

Yapılan batın ultrasonografi incelemesinde safra kesesi boyutlarında minimal artış ve hepatorenal ve 

retrovezikal minimal serbest sıvı tesbit edildi. Hasta mevcut bulgularla akut hepatit olarak değerlendi-

rildi, yapılan testlerde Hepatit A,B,C, Herpes simpleks tip1 ve tip 2, sitomegalovirüs (CMV), Epstein –

Barr virüs (EBV) ve streptokok antijen testi normal tesbit edildi. Tam idrar testinde hafif glukozüri ve 

ketonüri haricinde patolojik bulguya rastlanmadı. Hastanın takip eden 2. günde ikteri azalmaya başladı, 

AST, ALT ve bilirübin düzeylerinde belirgin düşme gözlendi. Hastanın ateşleri devam ederken dudak-

larda ve dilde kızarıklık, çilek dili, gözlerde limbusu koruyan exüdasız konjonktival injeksiyon ve tek 

taraflı servikal lenfadenopati ortaya çıktı. Boğaz kültüründe normal boğaz florası gözlendi. Hastaya 5 

günden uzun süren ateşle birlikte; bilateral eksüdasız konjonktival injeksiyon, dudaklarda kızarıklık, 

çilek dili, ağız ve boğaz mukozasında yaygın kızarıklık ve boyunda, tek taraflı ve 2cm çaplı lenfadeno-

pati 3 tanı kriterinin olması sebebiyle inkomplet Kawasaki hastalığı tanısı konuldu. Koroner arter tutu-

lumunu  ekarte etmek amacıyla yapılan ekokardiyografik incelemede normal kardiyak fonksiyonları ve 

minimal perikardiyal effüzyon tesbit edildi. Hastaya IVIG tedavisi (2g/kg i.v infüzyon) ve aspirin teda-

visi (80mg/kg/gün 4 dozda oral) başlandı. Tek doz IVIG tedavisi sonrası ateşleri tekrarlamayan hastaya 

aspirin tedavisi 5 mg/kg/gün doza düşürüldü. 10. günde el ve ayaklarda kızarıklık, ödem ve ardından 

soyulmalar ortaya çıktı, bu bulgularla beraber hastanın inkomplet Kawasaki tanısı komplet Kawasaki 

olarak değiştirildi. 

TARTIŞMA 

Kawasaki hastalığı tipik klinik bulgular ve kardiyak tutuluma ilaveten gastrointestinal sistem, santral 

sinir sistemi, genitoüriner sistem, kas-iskelet sistemi tutulumuna da neden olabilir. Literatürde gastroin-

testinal sistem bulguları ile başvuran Kawasaki vakaları nadir de olsa tanımlanmıştır (Zulian, 2003-

Majumdar, 2016- Fradin, 2013). Ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan kardiyak komplikasyonların 

önlenmesi ancak erken dönemde verilen IVIG tedavisi ile mümkün olmaktadır (Newburger, 2004).  

SONUÇ 

Kawasaki hastalığında, erken tedavi ciddi morbidite ve mortalitelerin önlenmesinde hayati öneme sa-

hiptir. Hastalığın atipik bulgularla da kendini gösterebileceğini vurgulamak amacıyla akut hepatit ile 

prezente olan Kawasaki vakasının sunumu uygun görülmüştür.  
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADIN BİREYLERDE PELVİK TABAN KAS 

EĞİTİMİNİN VE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Berna DİMLİ1, Ebru KAYA MUTLU2, Hanifegül TAŞKIRAN3 

1-2-3İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 

İstanbul / Türkiye 

Öz: Çalışmamıza Darülaceze Başkanlığında yaşamakta olan 65 yaş üstü üriner inkontinans (Üİ) tanısı 

olan ve çalışmamıza katılmaya gönüllü olan toplam 30 kişi dahil edildi. Katılımcılar randomizasyon 

yoluyla 15 kişilik iki gruba ayrıldı. Grup1 Pelvik Taban Eğitim Grubu ve Grup 2 Klinik Pilates Grubu 

olarak belirlendi İlk değerlendirmeden sonra 12 hafta boyunca Grup 1’e PTKE uygulandı Grup 2’ye 

Klinik Pilates egzersizlerinden oluşan bir egzersiz programı uygulandı. 12 haftalık uygulama sonrasında 

grupların Üİ semptom şiddeti, Üİ sayısı, yaşam kalitesi etkilenimi, tedavi memnuniyet durumları, pelvik 

taban kaslarının kas aktivasyon cevabı, Transversus Abdominis kasının stabilizasyon kuvveti ve günlük 

işeme sayılarındaki değişimler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.     

Anahtar Kelimeler: İdrar Kaçırma, Klinik Pilates, Pelvik Taban Kas Eğitimi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Dünya genelinde sağlık şartlarının iyileşmesi, doğum oranının azalmasına bağlı olarak insan ömrünün 

uzadığı görülmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak 2017 yılında 65 yaş üstü nüfus oranının, dünya ge-

nelinde %8,7 olduğu belirlenmiştir.  Önümüzdeki yıllarda bu oranın giderek artacağı ve 2050 yılında bu 

oranın %17’leri bulacağı düşünülmektedir. Ülkemizde de dünya nüfusunda görülen bu gelişmelerle ben-

zer doğrultuda değişimler görülmektedir. Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018 

yılında % 8,8 olarak tespit edilmiştir(TÜİK, 2018). Yaşlanma beraberinde birçok sağlık problemini de 

getirmektedir. Bunlardan biri de üriner inkontinans olarak da isimlendirilen idrar kaçırmadır(Ateşkan 

ve ark., 2000). Uluslararası İnkontinans Derneği Üİ’yı ileri yaşla birlikte daha fazla görülen kontrolsüz 

idrar kaçırma olarak tanımlamıştır. Üİ başta psikolojik olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getir-

mektedir (Weineck ve ark., 1996). Günümüzde ÜI tedavisinde kullanılan farklı yöntemler mevcuttur. 

Bunlardan pelvik taban kas eğitimi (PTKE) etkinliği kabul görmüş ve yaygın bir şekilde önerilen kon-

servatif bir tedavi yöntemidir(İpek ve ark., 2019). Pilates egzersizlerinin de ÜI tedavisinde bir alternatif 

olabileceği belirtilmiştir.  

AMAÇ 

Bu çalışmamızın amacı PTKE’nin ve Klinik Pilatesin geriatrik kadın bireylerde görülen stres Üİ üzerine 

etkisini karşılaştırmaktır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz verilerle hızla artan yaşlı nüfusu, yakından ilgi-

lendiren Üİ probleminin tedavisinde literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

Çalışmamız 25 Temmuz-5 Kasım 2020 tarihleri arasında Darülaceze Başkanlığında yaşamakta olan, 65 

yaş üstü kadınların katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplamda 34 katılımcıyla başlayan çalışmamız 4 katı-

lımcının çalışmadan ayrılmasıyla 30 kişiyle tamamlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Katılımcılara 12 haftalık uygulama öncesinde yapılan değerlendirme yöntemleri ve amaçları şunlardır: 

Demoğrafik değerlendirme, Üriner Günlük ile idrar kaçırma ve günlük işeme sayısının belirlenmesi, 

elektromiyografi(EMG) ile pelvik taban kas aktivasyon cevabının ölçümü, stabilizer cihazı ile Trans-

versus Abdominis kasının stabilizasyon kuvvetinin ölçümü, Sandvik Şiddet Ölçeği ile Üİ şiddet sorgusu, 

Ürogenital Distres Envanteri(UDI-6)  ile semptom şiddet sorgusu, İnkontinans Etki Anketi(İEA)  ile 

yaşam kalitesi etkileniminin belirlenmesi, Standardize Mini Mental Test ile katılımcıların bilişsel durum 

değerlendirmesi. 

Değerlendirmelerden sonra katılımcılar randomizasyon yoluyla 2 gruba ayrılmıştır. Grup 1 PTKE, Grup 

2 Klinik Pilates Grubu olarak belirlenmiştir. 

Grup 1’e hızlı ve yavaş kontraksiyonlardan oluşan egzersizler fizyoterapist eşliğinde 12 hafta boyunca 

set ve tekrar sayısı giderek artacak şekilde uygulanmıştır. Grup 2’ye Klinik Pilates egzersizlerinden 

oluşan bir egzersiz programı 12 hafta boyunca uygulanmıştır. Egzersizlerin zorluk seviyesi ilerleyen 

haftalarda arttırılmıştır. Her iki grubun da seansları fizyoterapist eşliğinde ve bireysel olarak yapılmıştır. 

12 haftalık uygulamayı tamamlayan katılımcılara şu değerlendirmeler yapılmıştır: tedavi memnuniyet 

ölçeği, üriner günlük, stabilizasyon kas kuvveti ölçümü, EMG,  UDI-6, İEA, Sandvik Şiddet Ölçeği. 

                                                                                                                                                                                                                          

BULGULAR 

PTKE grubunun tedavi sonrası Sandvik Şiddet Ölçeği puanlarının tedavi öncesi puanlarından daha dü-

şük; Klinik Pilates grubunun tedavi sonrası Sandvik Şiddet Ölçeği puanlarının tedavi öncesi puanların-

dan daha düşük olduğu bulunmuştur (p<0,05).  Ancak gruplar arası anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

PTKE grubunun tedavi sonrası ÜDE puanlarının tedavi öncesi puanlarından daha düşük; Klinik Pilates 

grubunun tedavi sonrası ÜDE puanlarının tedavi öncesi puanlarından daha düşük olduğu bulunmuştur 

(p<0,05).   Ayrıca gruplar arası anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

PTKE grubunun tedavi sonrası İEA puanlarının tedavi öncesi puanlarından daha düşük; Klinik Pilates 

grubunun tedavi sonrası İEA puanlarının tedavi öncesi puanlarından daha düşük olduğu bulunmuştur 

(p<0,05).   Ayrıca gruplar arası anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

PTKE grubunun tedavi sonrası idrar kaçırma sayılarının tedavi öncesi puanlarından daha düşük; Klinik 

Pilates grubunun tedavi sonrası idrar kaçırma sayılarının tedavi öncesi puanlarından daha düşük olduğu 

bulunmuştur (p<0,05).  Ayrıca gruplar arası anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

PTKE grubunun tedavi öncesi ve sonrası stabilizasyon kas kuvveti skorlarının farklılaşmadığı (p>0,05); 

Klinik Pilates grubunun tedavi sonrası stabilizasyon kas kuvveti skorlarının tedavi öncesi puanlarından 

daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

PTKE grubunun tedavi sonrası EMG( work average)ölçümlerinin tedavi öncesi puanlarından daha yük-

sek, Klinik Pilates grubunun tedavi sonrası EMG (work average) ölçümlerinin tedavi öncesi puanların-

dan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca gruplara göre farklılaşma durumları karşılaştırıldığında 

PTKE grubunun Klinik Pilates grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

280 

Araştırmada yer alan yaşlı kadın bireylerin tedavi sonrası Tedavi Memnuniyet Ölçeğinden alınan puan-

ların gruplara göre farklılaşma durumlarının araştırılması için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda 

%95 güven düzeyinde istatistiksel bakımdan gruplara göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

SONUÇ  

Hem PTKE hem de Klinik Pilates uygulamaları stres Üİ semptom şiddetini ve sayısını azaltmada etkili 

olmuştur. Grupların tedavi memnuniyetleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 
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PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMORS: A CASE SERIES 

Çiğdem KILIÇ 

Etlik Zübeyde Hanım Women’s Health Research and Training Hospital, Gynecological Oncology 

Clinic, Ankara / Turkey 

Abstract: Placental site trophoblastic tumor (PSTT), is a rare form of gestational trophoblastic neop-

lasms (GTN), originating from intermediate trophoblastic cells. PSTT can occur several months, or even 

years after the pregnancy including molar and ectopic, miscarriage and abortion or a full term normal 

pregnancy. The incidence of PSTT is approximately 1/100.000 of all pregnancies while its mortality is 

25%. Most patients present with nonspecific symptoms and signs. It may secrete human placental lac-

togen (hPL). Treatment for early stage disease is primarily hysterectomy, however metastatic or recur-

rent disease often requires a multifaceted approach with chemotherapy and/or surgery. Here we present 

5 cases of PSTT treated in our hospital between 1992 and 2017. Two of five patients had term pregnancy, 

two patients had molar pregnancy and one had abortion prior to diagnosis of PSTT. All patients had 

elevated serum β-HCG levels and four patients underwent surgery except one including four total abdo-

minal hysterectomies and two pelvic lymphadenectomies. Three patients received chemotherapy (two 

Methotrexate and one Etoposide, Methotrexate, Actinomycin-D, Cisplatin [EMA-EP]). One patient had 

metastatic nodules in lung parenchyma at the time of diagnosis. No patient had recurrence during follow-

up. The preferred treatment is surgery with hysterectomy± lymphatic sampling. For advanced stage, 

metastatic and recurrent disease; a combined surgery and chemotherapy treatment is recommended. 

Adjuvant chemotherapy decision is not clear. 

Keywords: Gestational Trophoblastic Neoplasm, Intermediate Trophoblasts, Placental Site Trophoblas-

tic Tumor 

INTRODUCTION 

Placental site trophoblastic tumor (PSTT), is a slow growing modality of gestational trophoblastic ne-

oplasms (GTN), originating from intermediate trophoblastic cells. It was first described as syncytial 

endometritis and referred to as trophoblastic pseudo tumor by Kurman (Kurman, 1976:1214-26). Mani-

festation may appear after a normal or an abnormal pregnancy. PSTT can occur several months, or even 

years after the pregnancy including molar and ectopic, miscarriage and abortion or a full term normal 

pregnancy (Fisher, 1995:64-70). It is a rare form of GTN and the incidence is approximately 1/100.000 

of all pregnancies and roughly 1-2% of all GTNs, while its mortality is 25% (Piura, 2007:62-67). Most 

patients present with nonspecific symptoms and signs at diagnosis, such as abnormal vaginal bleeding, 

amenorrhea and mild elevated serum beta human chorionic gonadotropin (β-HCG) levels (<1000 

mIU/mL in 79% of cases) (Papadopoulos, 2002:460-464). Similar to other types of GTN, common sites 

of metastasis include lung, vagina and central nervous system with the lung being the most common 

site, however, there is thought to be a higher propensity for retroperitoneal node involvement (Han-

cock:1-13). The Federation International of Obstetrics and Gynecology (FIGO) staging system for GTN 

is valid for PSTT (Seckl, 2013:39-50). According to this anatomic staging system, Stage I is defined as 

disease confined to uterus, Stage II is for adnexal or vaginal extension, Stage III for pulmonary metas-

tases and Stage IV for extra-pulmonary metastases.  Treatment for early stage disease is primarily hys-
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terectomy, however metastatic or recurrent disease often requires a multifaceted approach with chemot-

herapy and/or surgery (Horowitz, 2017:208-214). Because of its rarity, over 300 cases have been repor-

ted in the literature.   

REPORT of 5 CASES  

Here we present 5 cases of PSTT treated in our hospital between 1992 and 2017. Data obtained from 

patients’ files, computerized database and pathology reports were evaluated retrospectively. The aim of 

this study is to evaluate the experience of our clinic for 25 years. Data related to clinico-pathologic 

factors were summarized in Table-1. The patients’ mean age was 28 years (ranging between 24 and 35) 

(Table 1). Two patients (patients #1 and #2) had term pregnancy, two (patient #3 and #5) had molar 

pregnancy and one (patient #4) had abortion prior to diagnosis of PSTT. The interval period was between 

3 and 13 months. Two patients (patient #1 and #4) had irregular vaginal bleeding, two patients (patient 

#2 and #5) had uterine mass and patient #3 had high β-HCG levels as clinical presentation at the time 

of diagnosis. 

All patients had elevated serum β-HCG levels (ranging between 59 and 4849 mIU/ml) and four patients 

underwent surgery except one (patient #3) including four total abdominal hysterectomies and two pelvic 

lymphadenectomies (patient #4 and #5). One patient (patient #3) was diagnosed by performing an en-

dometrial sampling procedure. Immunohistochemical analysis was performed on two patients’ samples 

(patient #2 and #5) and both showed positive staining for human placental lactogen (hPL) and β-HCG. 

Three patients received chemotherapy (patient #2 and #3 Methotrexate [MTX] and patient #5 Etoposide, 

Methotrexate, Actinomycin-D, Cisplatin [EMA-EP]). One patient (#5) had metastatic nodules in lung 

parenchyma at the time of diagnosis. One patient (#3) had a full term pregnancy and a healthy newborn 

three years later. She was followed-up for 101 months without recurrence.  

Patients were followed-up for a period of 12 months, 93 months, 101 months, 24 months and 35 months 

without a sign of recurrence. In addition; all patients had no evidence of disease at last visit. 

DISCUSSION 

Placental site trophoblastic tumor is a subtype of gestational trophoblastic disease. These include partial 

and complete hydatidiform moles, invasive moles, choriocarcinoma, PSTT and epithelioid trophoblastic 

tumors (ETT). The last three potential entities are grouped under the term gestational trophoblastic ne-

oplasia, given their potential malignancy (Lurain, 2010:531-539). As PSTT is a rare form of GTN, there 

have been some difficulties in diagnosis, follow-up and treatment options. It may secrete hPL.  Positive 

immunostaining for hPL is a tool for diagnosis and for two of study group patients, this approach was 

used to get the accurate results. 

PSTT is known to be related to women of reproductive age. But it can occur during post menopause, 

years after the last pregnancy (Su, 1999:322-325). The most common presenting symptom is irregular 

vaginal bleeding, followed by abdominal pain and amenorrhea (Hyman, 2013:58-62). However; symp-

toms can be variable and nonspecific. Some cases were asymptomatic and only the persistent increase 

in β-HCG levels led to the diagnosis (Feltmate, 2001:415-419). 
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Most PSTTs behave in a benign fashion, but approximately 10-15% are clinically malignant (Eckstein, 

1982:211-226). Treatment decisions for PSTT is made due to stage of disease. Given the relative che-

motherapy resistance of PSTT and ETT, hysterectomy is the treatment of choice for localized disease 

confined to the uterus in women who no longer desire fertility preservation. The cure can be obtained 

in this group of patients with hysterectomy alone.  Adjuvant chemotherapy did not lead to improved 

outcomes for Stage 1 disease. Despite the lack of any conclusive differences between regimens such as 

EMA-CO, EMA-EP or other platinum and non-platinum based regimens, the preferential first-line the-

rapy is EMA-EP (Horowitz, 2017:2018-214). In our study group, two patients did not receive adjuvant 

chemotherapy after surgery whilst one patient received first-line chemotherapy because of an intent to 

fertility-sparing. 

Stage appears to be the most important prognostic factor for survival in PSTT. Other reported poor 

prognostic factors include interval since last pregnancy >2 years; age >35 years; deep myometrial in-

volvement; maximum β-HCG level >1000 mIU/ml; tumor necrosis; high mitotic rate; and the presence 

of cells with clear cytoplasm (Baergen, 2006:511-520). Lymphadenectomy is recommended for patients 

with poor prognostic factors and suspicious lymph nodes found in intraoperative examination. In our 

study; one patient was 35 years at the time of diagnosis. One patient had a β-HCG level higher than 

1000 mIU/ml. Two patients had focal necrosis on pathological examination and one patient had invasion 

more than ½ of myometrium. According to the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) gu-

idelines, the incidence of pelvic lymph node metastasis is between 5% and 15% in clinical Stage I tumors 

and pelvic lymph node biopsy should be considered at the time of surgery. 

PSTT behavior is characterized by a slower growth and a tendency to diffuse through lymphatic ways. 

Therefore, they are relatively resistant to chemotherapies (Lan, 2010:430-437). Adjuvant chemotherapy 

decision is not clear. The preferred treatment is surgery with hysterectomy with/without lymphatic 

sampling. For advanced stage, metastatic and recurrent disease; a combined surgery and chemotherapy 

treatment is recommended.  
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Table 1. Clinico-pathologic factors of patients 

 

TAH: total abdominal hysterectomy   USO: unilateral salpingo-oophorectomy   HPL: human placental 

lactogen           MTX-FA: methotrexate- folinic acid          

LND: lymph node dissection               BS: bilateral salpingectomy                      EMA-EP: etoposide- 

methotrexate- actinomycin- cisplatin      

Factors Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 

Age 24 31 27 35 23 

β-hCG (mIU/ml) 304 156 4849 59 199 

Antecedent pregnancy Term preg-

nancy 

Term pregnancy Molar 

pregnancy 

Abortion Molar pregnancy 

Tumor age 8 months 8 months 3 months 4 months 13 months 

Clinical presentation Irregular vagi-

nal bleeding 

Uterine mass High β-

hCG 

Irregular vaginal 

bleeding 

Uterine mass 

IHC analysis Not performed Positive for βhCG 

and HPL 

Not per-

formed 

Not performed Positive for HPL 

Prior therapy Not received Not received Not recei-

ved 

Not received Not received 

Treatment TAH+USO TAH+BSO + 

MTX-FA 

MTX-FA TAH+BS+Pelvic 

LND 

TAH+BS+Pelvic LND+ EMA-

EP + wedge resection (lung) 

Follow-up 12 months 93 months 101 

months 

24 months 35 months 

Recurrence Negative Negative Negative Negative Negative 

Disease status at last 

visit 

No evidence of 

disease 

No evidence of di-

sease 

No evi-

dence of 

disease 

No evidence of di-

sease 

No evidence of disease 
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PRETERM EYLEMDE BETAMETAZON VE DEKSAMETAZON UYGULAMASININ 

FETAL KALP HIZI DEĞİŞİMİ VE FETAL VÜCUT HAREKETLERİNE ETKİLERİ 

(UZMANLIK TEZİ) 

Arzu YURCİ¹, Ahmet KILIÇKAYA² 

¹Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi, Kayseri / Türkiye 

²Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Giriş :Preterm eylem 20. gebelık haftasından sonra 37. Gebelik haftasından önce,doğum kilosun-

dan bağımsız olarak gerçekleşen doğum eylemine denir. Erken doğum insidansı giderek artmakta ve 

neonatal mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni olmaya devam etmektır. Antenatal kortikosteroid-

ler erken doğum riski olan gebelerde fetal akciğer matürasyonunu arttırmak ve prematür eylem sonu-

cunda doğan bebekleri respiratuvar distres sendromundan koruyarak fetal ve neonatal morbidite ve mor-

taliteyi en aza indirmek amacıyla uygulanmaktadır.Bu çalışmamızda kliniğimize preterm eylem tanısı 

ile yatırılan hastalarda akciğer matürasyonunu artırmak amacı ile kullanılan betametazon ve deksame-

tazonun fetal kalp hızı değişimi ve fetal vücüt hareketlerine etkilerininin değerlendirilmesi ve karşılaş-

tırılması amaçlanmıştır. Materyal Ve Metod: Kasım 2003 — Mayıs 2004 tarihleri arasında preterm 

eylem riski nedeniyle yatırılıp tokolitik tedaviye başlanan ve akciğer matürasyonunu sağlamak için glu-

kokortikoid uygulanan gebeler çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen gebeler rastgele iki gruba 

ayrıldı. Birinci gruptaki 20  gebeye 24 saat arayla 12 mg betametazon intramusküler yapıldı. İkinci 

gruptaki 20 gebeye ise 12 saat arayla 6 mg deksametazon intramusküler uygulandı. Daha sonra fetal 

iyilik halinin değerlendirilmesi için yapılan NST ‘leri ve  bebek hareketleri karşılaştırıldı. Bulgular: 

Betametazon ve deksametazon gruplarındaki gebeler yaş, gravida, parite ve gebelik haftası yönünden 

karşılaştırıldıklarında, iki grup arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Preterm eylem tanısı ile kli-

niğimize yatan gebelerin ilk başvuru anında (başlangıç) ve betametazon / deksametazon tedavisinin son 

dozundan 24 saat sonra, 3 gün süreyle (24. saat, 48. saat ve 72. saat) hergün sabah akşam bazal kalp 

hızı, akselerasyon, deselerasyon ve fetal hareket sayıları hesaplandı. Betametazon ve deksametazon pre-

term doğuma bağlı neonatal komplikasyonlardan korumak için oldukça etkilidirler (Respiratuar distress 

sendromu).  Bazal kalp hızında; betametazon grubunda tedaviden sonra anlamlı bir artış gözlenirken 

deksametazon grubunda ise bazal kalp hızında herhangi bir değişiklik gözlenmedi.  Akselerasyon sayı-

sında; betametazon grubunda tedavi sonrası anlamlı bir artış gözlenirken deksametazon gurubunda an-

lamlı değişiklik gözlenmedi.  Fetal hareketlerde hem betametazon hemde deksametazon grubunda an-

lamlı değişiklikler gözlendi. Sonuçlar: Antenatal kortikositeroid uygulaması (özellikle betametazon), 

fetal iyilik halini belirlemede kullanılan fetal hareket ve NST'de geçici bir baskılamaya neden olmakta-

dır. Bu geçici değişikliklerin fetal distress'e neden olmadıkları bilinmeli ve erken yapılacak müdahale-

lerde unutulmamalıdır. Gerek deksametazon gerekse betametazon preterm eylem tedavisinde akciğer 

matürasyonunu artırmak amacıyla güvenle kullanılabilecek ilaçlardır. 

Anahtar Kelimeler: Antenatal Kortikosteroid, Erken Doğum Eylemi, Akciğer Matürasyonu, NST 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Preterm eylem 20. gebelik haftasından sonra 37. gebelik haftasından önce olan doğum eylemi olarak 

tanımlanır (1). Preterm eylem ve preterm doğum tanımı içerisine 20-37. gebelik haftaları (140-259. ge-

belik günleri) arası oluşan doğum eylemleri ve doğumlar girmektedir. . Preterm eylem ve doğum insi-

dansı çeşitli çalışmalara göre değişmekle beraber %6.1 ile % 10.7 arasındadır (2) 

Preterm doğum, konjenital malformasyonlar ile açıklanamayan fetal ölümlerin %75 inden sorumludur. 

Preterm doğum hem kısa hem de uzun dönem infantların mortalite ve morbiditesinde önemli rol oyna-

maktadır. Respiratuar distress sendromu (RDS), intraventriküler hemoraji (IVH), nekrotizan enterokolit 

(NEO), bronkopulmoner displazi (BPD), sepsis, patent duktus arteriozus (PDA) ve prematüre retinopa-

tisi (ROP) prematür infantlarda en sık görülen komplikasyonlardır (3). Bu komplikasyonlardan RDS 

akut dönemde problem oluştururken, IVH yenidoğan ölümlerinin en sık sebebidir. 

Erken doğum  eylemler için düzenli ve ağrılı kontraksiyonların olması gerekmektedir (4)  Erken doğum 

riskini arttıran başlıca faktörler şunlardır:(5,6) 

Major risk faktörleri: 

-Çoğul gebelik 

    -DES kullanımı 

-Polihidroamnios 

-Uterus anomalisi 

-32. gebelik haftasında 1 cm den fazla dilatasyon 

-2 kere 2.trimestir erken doğum öyküsü 

-Önceki gebelikte erken doğum 

-Önceki gebelikte erken doğum eylemi ve term doğum  

-Gebelikte abdominal cerrahi 

-Konizasyon öyküsü 

-32. gebelik haftasında 1 cm den fazla servikal kısalma 

-Uterus hassasiyeti  Kokain kullanımı 

Minör risk faktörleri: 

-Ateşli hastalık 

-12. gebelik haftasından sonra kanama 

-Piyelonefrit öyküsü 

-Sigara kullanımı ( 10 tane/gün) 

-1 kere 2.trimestir erken doğum öyküsü 
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 2’den fazla 1 .trimestir düşük öyküsü 

AMAÇ 

Preterm doğum insidansında önemli bir düşüş olmakla birlikte perinatal morbidite ve mortalitenin en 

önemli nedeni olmaya devam etmektedir (1). Bununla birlikte, antenatal tedavi uygulanan ve yoğun 

bakım üniteleri bulunan merkezlerde morbidite ve mortaliteyi düşürmekte önemli ölçüde başarı 

sağlanmıştır (7). Neonatal mortalitedeki düşüş %40 lara kadar varmaktadır. 

Bu konuda uygulanan başarılı tedavilerden birisi de tokolitik tedavi yanında veya tokolitik tedavi 

olmaksızın antenatal kortikosteroid uygulamalarıdır.Akciğer maturasyonunu artırmak için kullanılan 

deksametazon ve betametazon yapı ve fonksiyon bakımından benzer steroidlerdir 

KAPSAM  

Bu çalışmada kliniğimize preterm eylem tanısı ile yatırılan hastalarda akciğer matürasyonunu artırmak 

amacı ile kullanılan betametazon ve deksametazonun fetal kalp hızı paterni üzerine olan etkilerinin 

değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Kasım 2003  Mayıs 2004 tarihleri arasında SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi l. Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniğinde preterm eylem riski nedeniyle yatırılıp tokolitik tedaviye başlanan ve akciğer 

matürasyonunu sağlamak için glukokortikoid uygulanan gebeler çalışmaya dahil edildi.  

28-34. gebelik haftalarında olan toplam 40 gebe çalışmaya alındı. Çoğul gebelik, preeklampsi, 

oligohidramnios, plasenta previa, prematür membran rüptürü, servikal yetmezlik, servikal açıklığı 3 cm 

den fazla olan, IUGR gibi gebelik komplikasyonlarından herhangibirin olmaması şartı arandı.  

Çalışmamıza eksternal tokodinamometrede 20 dakikada 4 veya 60 dakikada 8 kontraksiyonu olan ve en 

az 30 saniye süren, kontraksiyonların istirahat ve hidrasyona rağmen durmayarak nidilat tokolizine 

başlanan tekil gebelikler alındı. 

Preterm eylem tanısı ile yatırılan gebelerin maternal yaş, paritesi, gebelik haftası, preterm eylem nedeni, 

kullanılan ilaçlar ve özgeçmişi kaydedildi. Vajinal muayene, obstetrik ultrasonografisi, hemogram, tam 

idrar tahlili ve rutin biyokimya tetkikleri yapıldı ve kaydedildi.  

Tüm hastalara Toshiba 270A ile 3.5 MHZ konveks prob kullanılarak obstetrik ultrasonografik inceleme 

yapıldı. Fetal ölçümlerin son adet tarihine uyumlu olup olmadığına bakıldı. Daha sonra Porto corder 

Nihon Kohten kardiyotokografi cihazı ile eksternal monitorizasyonları yapıldı.Çalışmaya dahil edilen 

gebeler rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki gebelere 24 saat arayla 12 mg betametazon 

intramusküler yapıldı. İkinci gruptaki gebelere 12 saat arayla 6 mg deksametazon intramusküler 

uygulandı. Böylece 20 hastadan oluşan betametazon ve 20 hastadan oluşan deksametazon grupları 

oluşturuldu. 

Hastalara ilk müracaatlarından itibaren glukokortikoid tedavisinin son dozundan 72 saat sonraya kadar 

(başlangıç, 24. saat, 48. saat ve 72. saat), sabah 09:00, akşam 19:00 da olmak üzere NST yapıldı. Fetal 

hareket sayısı tespit edilip kaydedildi. Anneye sabah akşam 1 saat bebek hareketleri saydırılarak fetal 

hareket sayısı tespit edildi. 
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Bu çalışmada istatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3 paket programı ile yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,standart sapma) yanı sıra 

çoklu grupların tekrarlayan ölçümlerinde eşlendirilmiş varyans analizi, alt grup karşılaştırmalarında 

Newman Keuls çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi kullanılmıştır. 

Sonuçlar, anlamlılık pa,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.  

 BULGULAR 

Preterm eylem tanısı ile kliniğimize yatırılan ve akciğer maturasyonu sağlamak amacıyla 20 gebeye 

betametazon, 20 gebeye ise deksametazon uygulanmak suretiyle iki grup oluşturuldu. 

Her iki grupta da hastaların tokoliz tedavisi nidilat ile yapıldı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri 

tablo VI da sunulmaktadır. Betametazon ve deksametazon gruplarındaki gebeler yaş, gravida, parite ve 

gebelik haftası yönünden karşılaştırıldıklarında, iki grup arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05) 

Tablo 1. Betametazon ve deksametazon gruplarının demografik ve klinik özellikleri 

 

Preterm eylem tanısı ile kliniğimize yatan gebelerin ilk başvuru anında (başlangıç) ve betametazon / 

deksametazon tedavisinin son dozundan 24 saat sonra, 3 gün süreyle (24. saat, 48. saat ve 72. saat) 

hergün sabah akşam bazal kalp hızı, akselerasyon, deselerasyon ve fetal hareket sayıları hesaplandı. 

Betametazon grubu ve deksametazon grubunun; başlangıç, 24., 48. ve 72. saat verileri, hem kendi içle-

rinde bağımsız gruplar olarak hem de gruplararası karşılaştırma yapılmak suretiyle istatiksel olarak ana-

liz edildi. 

Bazal kalp hızı verilerinin gruplararası ve grup içi karşılaştırmalarında her iki grup arasında bazal kalp 

hızı değerlerinde başlangıçta anlamlı fark yoktu (p>0.05).  

Betametazon grubu kalp hızı verileri kendi içinde değerIendirildiğinde; başlangıca göre takip eden sa-

atlerde anlamlı kalp hızı değişiklikleri olduğu gözlendi (p<0.0001) Kalp hızı başlangıca göre 24., 48. ve 

72. saatte anlamlı olarak artmış bulundu  

Deksametazon grubu kalp hızı verileri kendi içinde değerIendirildiğinde; başlangıca göre takip eden 

saatlerde anlamlı kalp hızı değişiklikleri saptanmadı (p>0.05). 

 Betametazon Gr Deksametazon Gr t p 

Olgu sayısı 20 20   

Yaş 26,50±5,54 26,20±4,36     0,19 >0,05 

Gravida 1,75±0,79 1,90±0,97 0,24 >0,05 

Parite 0,65±0,67 0,70±0,66   -0,24 >0,05 

Gebelik Haftası 31,85±2,39 31,20±2,09     0,92 >0,05 
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Her iki grup birbiriyle karşılaştırıldığında; başlangıç, 24. ve 72. saatteki kalp hızlarında iki grup arasında 

anlamlı fark yoktu (p>0,05). 48. saatte ise betametazon grubunda kalp hızının deksametazon grubuna 

göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (p<0.0001) 

 Betametazon grubu akselerasyon verileri kendi içinde değerIendirildiğinde; başlangıca göre takip eden 

saatlerde anlamlı değişiklikler olduğu gözlendi (p<0.0001) 

Başlangıca göre 24. ve 48. saatlerde akselerasyonda anlamlı azalma (sırasıyla p<0.001, p<0.001) göz-

lenirken, 72. saatte başlangıca göre akselerasyon sayısı daha artmış ancak aralarında anlamlı fark yoktu 

(p>0.05) 

Deksametazon grubunun akselerasyon verileri kendi içinde değerlendirildiğinde; başlangıca göre takip 

eden saatlerde anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0.05). 

Her iki grup birbiriyle karşılaştırıldığında; başlangıç, 24. ve 72. saatteki akselerasyon sayılarında iki 

grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). 48. saatte ise betametazon grubunda akselerasyon sayısının 

deksametazon grubuna göre anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (p<0.05). 

Deselerasyon verilerinin gruplararası karşılaştırmaları yapıldığında, her iki grup deselerasyon sayıla-

rında başlangıçta anlamlı fark yoktu (p>0.05). Takip eden günlerde de 24., 48. ve 72. saatlerde, gerek 

betametazon ve deksametazon grupları içinde gerekse gruplararası deselerasyon sayılarının karşılaştı-

rılmasında anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05). 

Fetal hareketlerin gruplararası ve grup içi karşılaştırmaları tablo2 de verilmektedir. Her iki grupta fetal 

hareketlerde başlangıçta anlamlı fark yoktu (p>0,05).  

Tablo 2. Fetal hareketlerin  betametazon ve deksametazon gruplarında karşılaştırılması 

  

Bebek 

Hareketleri 

Betametazon Gr Deksametazon Gr t p 

Başlangıç 17,65±4,73 16,30±4,95 0,88 >0,05 

24. Saat 13,05±4,12 16,75±4,39 -2,75 <0,01 

48. Saat 11,35±3,65 17,75±5,23 -4,49 <.0,0001 

72. Saat 18,25±5,35 17,65±5,10 0,36 >0,05 

F 139 4,07   

P <0,0001 <0,05   
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Preterm eylem tedavisinde, akciğer matürasyonunu artırmak amacıyla, 24 — 34 gebelik haftalarında 

kortikosteroidler kullanılırlar. Uzun yarı ömürleri (72 saat kadar) ve biyoaktif formalarının plasentayı 

geçmesi sebebiyle bu amaç için ideal kortikosteroidlerdir. 

Akciğer matürasyonu için kullanılan betametazon ve deksametazonun intrapartum dönemde önemli yan 

etkilerinin olmadığı gösterilmiştir (8). Bunun yanında bu ilaçların intrauterin dönemde fetus üzerindeki 

yan etkileri konusunda çok fazla çalışma yapılmamıştır. 

1994 yılında ilk kez Dawes ve arkadaşları deksametazonun fetal kalp hızı  fetal kalp hızında artmaya 

neden olduğunu bulmuşlardır. (9). 

1997 yılında Mulder ve arkadaşları betametazon ve deksametazonun bazal kalp hızına, fetal harekete, 

akselerasyon, deselerasyon, fetal solunum ve fetal kalp hızındaki uzun dönem ve kısa dönem 

variyabilitesine olan etkilerinin araştırıldığı prospektif randomize bir çalışma yaptılar. (10) 

1998 de Senat ve arkadaşları preterm doğum riski olan toplam 80 gebede betametazon ve deksametazo-

nun fetal kalp hızı üzerine etkilerini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmışlardır(11) 

Çalışmamızdaki tüm parametreler birarada değerlendirildiğinde deksametazon grubunda sadece bebek 

hareketlerinde sınırda anlamlı artış görülmesine rağmen betametazon grubunda bazal kalp hızı, aksele-

rasyon ve fetal vücut hareketlerinde 

48. saatte maksimum seviyeye ulaşan değişiklikler görüldü. Ancak tüm bu değişikliklerin 72. saatte 

tekrar bazal değerlere döndüğü veya dönmeye başladığı görüldü .Muider ve arkadaşlarının yaptığı ça-

lışmada da fetal vücut hareketleri ve fetal solunum hareketlerinde 2. günde belirgin azalma bildirilmiş-

tir. 

Çalışmamızda elde edilen veriler betametazonun, fetal iyilik halini belirlemede kullanılan; fetal hareket 

ve NST ye geçici bir baskılayıcı etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu geçici etki 48. saatte maksimum 

düzeye ulaşmaktadır. Deksametazon grubunda ise bu şekilde baskılayıcı bir etki görülmemiştir.  

Betametazonun fetal bazal kalp hızı paterni ve fetal hareketlerde deksametazona göre daha belirgin et-

kiler oluşturması ve bunun sonucunda fetal sağlığın değerlendirilmesinde güçlük çıkartabileceği nede-

niyle deksametazonun tercih edilmesi gerektiği düşünülebilinir.Fakat bununla birlikte betametazonun 

bu yan etkileri yanında deksametazona göre üstün olan faydalı etkilerinin olduğu da unutulmamalıdır. 

Betametazonun yarılanma ömrü uzundur, klirensi yavaş, dağılım hacmi geniştir. Sadece betametazon 

neonatal mortaliteyi azaltmaktadır.Betametazon deksametazona oranla kistik periventrikuler lökömalazi 

gelişimini %50 oranında önlemektedir. Betametazon deksametazondan daha az enjeksiyon gerektirmek-

tedir. Bütün bu nedenlerden dolayı Nil-12000 konsensusunda antenatal akciğer matürasyonu için glu-

kokortikoidlerden betametazonun tercih edilmesi önerilmektedir (Betametazon; 2 x 12 mg 24 saat ara 

ile i.m). 

Tüm yapılan çalışmaların sonucunda betametazon ve deksametazon fetal iyilik halini belirlemede kul-

lanılan testlerde geçici değişikliklere neden olmaktadırlar. Fakat bu geçici değişikliklerin geriye dönü-

şümlü olduğu unutulmamalıdır.Bu geçici değişikliklerin bilinmesi fetal distress nedeniyle erken yapı-

lacak müdahalelerde önemlidir.Betametazon ve deksametazon fetal akciğer matürasyonunu artırmak 

için güvenle kullanılabilecek ilaçlardır.  
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 SONUÇ 

1-Betametazon ve deksametazon preterm doğuma bağlı neonatal komplikasyonlardan korumak için ol-

dukça etkilidirler (Respiratuar distress sendromu). 

2-Bazal kalp hızında; betametazon grubunda tedaviden sonra anlamlı bir artış gözlenirken (p<0,0001) 

deksametazon grubunda ise bazal kalp hızında herhangi bir değişiklik gözlenmedi.  

3-Akselerasyon sayısında; betametazon grubunda tedavi sonrası anlamlı bir artış gözlenirken 

(p<0,0001)  deksametazon gurubunda anlamlı değişiklik gözlenmedi. 

4-Fetal hareketlerde hem betametazon hemde deksametazon grubunda anlamlı değişiklikler gözlendi. 

Betametazon grubunda istatistiksel olarak belirgin bir azalma görülürken, deksametazon grubunda sı-

nırda anlamlılık derecesinde bir artış gözlendi. 

5-Deselerasyon sayısında, gerek betametazon gerekse deksametazon uygulanan gruplarda çalışma peri-

yodu boyunca anlamlı değişiklik görülmedi. 

6-Çalışmadaki tüm parametreler 24. ve 48. saatlerde değişiklik gösterselerde çalışmaların çoğunda ol-

duğu gibi çalışma süresinin sonlarına doğru eski değerlerine dönmeye başlamakta ve eski değerlerine 

dönmektedirler. 

7-Antenatal kortikositeroid uygulaması (özellikle betametazon), feta[ iyilik halini belirlemede kullanı-

lan fetal hareket ve NST'de geçici bir baskılamaya neden olmaktadır. Bu geçici değişikliklerin fetal 

distress'e neden olmadıkları bilinmeli ve erken yapılacak müdahalelerde unutulmamalıdır. 

8-Gerek deksametazon gerekse betametazon preterm eylem tedavisinde akciğer matürasyonunu artır-

mak amacıyla güvenle kullanılabilecek ilaçlardır. 
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GEBELİKTE UNİLATERAL AKUT NON-HEMORAJİK ADRENAL İNFARKT, OLGU 

SUNUMU 

Duygu GÜZEL1, Nuri YILDIRIM1 

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D, İzmir/ Türkiye 

Öz: 28 yaşında, G7 P1 A5 Y1 (eski C/S), 31 hafta gebe, acil servise sol hipokondriak/epigastrik bölgede 

lokalize şiddetli bıçak saplanır tarzda ağrı, bulantı ve kusma ve nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Bilinç 

açık, oryante, koopere, genel durumu orta, TA: 100/55 mm/Hg, Nb: 93 atım /dk, A: 37 Co, SPO2: %98, 

KŞ: 88 mg/dL idi. Batın rahat, sol üst kadranda hassasiyet +, defans ve rebound yoktu. CVAH-/+, 

gaz/gaita çıkışı +/+ idi. Habituel abortus ve astım öyküsü bulunan hastanın, sigara ve alkol kullanımı 

yoktu. Yapılan multidisipliner değerlendirmeler sonucunda, MR görüntülemede sol akut non-hemorajik 

adrenal infarkt saptandı. Adrenal yetmezlik bulguları bulunmayan hastada, sabah ACTH: 158 ng/L 

(<46) ve kortizol: 25 µg/dL (4.82- 19.5) düzeyleri normalden yüksek, ancak gebelikle uyumlu olarak 

değerlendirildi. Normotansif olan ve cushingoid semptomları bulunmayan hastada cushing ve feokro-

masitoma dışlandı. Trombofili panelinde PAI- 1 4G-5G (4G/4G), ACE (I/D) ve ApoE (E3/E3) mutas-

yonu saptanması üzerine, trombozu engellemek amacıyla antikoagülan tedavi (enoksaparin sodium 

8000 IU 2X1, subkutan) başlandı. Hastanın kardiyolojik değerlendirilmesinde kardiyo-embolik etyoloji 

açısından anlamlı bulgu saptanmadı. Takiplerinde ağrı kesici ihtiyacı günden güne azalan hastamız, ge-

beliğinin 39. haftasında sezeryan doğum ile 3390 gr, 8-9 apgarlı tek, canlı kız bebek sahibi olmuş ve 

postop. 2. günde kadın hastalıkları ve doğum ve endokrinoloji poliklinik kontrolüne çağrılarak, şifa ile 

taburcu edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Adrenal İnfarkt, Gebelikte Kalıtsal Trombofililer, Perinatal Morbidite 

OLGU SUNUMU 

28 yaşında, G7 P1 A5 Y1 (eski C/S), 31 hafta gebe, acil servise sol hipokondriak/epigastrik bölgede loka-

lize şiddetli bıçak saplanır tarzda ağrı, bulantı ve kusma ve nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Bilinç 

açık, oryante, koopere, genel durumu orta, TA: 100/55 mm/Hg, Nb: 93 atım /dk, A: 37 Co, SPO2: %98, 

KŞ: 88 mg/dL idi. Batın rahat, sol üst kadranda hassasiyet +, defans, rebound yoktu. CVAH-/+, gaz/gaita 

çıkışı +/+ idi. Covid-19 (PCR) testi negatifti. Habituel abortus ve astım öyküsü bulunan hastanın, sigara 

ve alkol kullanımı yoktu. Yapılan fetal USG’ de; tek fetüs, baş prezentasyon, FKA +, AFİ: 155 (%57p), 

plasenta anterior yerleşimliydi, retroplasental patoloji saptanmadı. Servikal uzunluk:45mm, vaginal tuşe 

kapalı, fetal biyometrik ölçümler 30-31 hafta ile uyumluydu. NST reaktifti, kontraksiyon saptanmadı. 

Laboratuvar incelemesinde lökosit 21870 10^3/µL, hemoglobin 11 g/dL, CRP: 19 mg/L, AST: 21 U/L, 

ALT: 16 U/L, üre: 8 mg/dL, kreatinin: 0,6 mg/dL, lipaz: 41 U/L, amilaz: 56 U/L bulundu. Tam idrar 

tetkikinde lökosit ve eritrosit negatifti. Tüm batın ultrasonografide; bilateral böbrek ve toplayıcı sistem-

ler normal olarak izlendi. Enfeksiyon ve göğüs hastalıkları kliniklerinin de önerileri doğrultusunda has-

taya seftriakson IV 2x1, parasetamol IV 3x1 ve salbutamol inhaler 2x 1 başlandı. Ağrı kontrolünün 

sağlanamaması üzerine, narkotik analjezik tedavisine geçildi. Tüm batın MR görüntülemede; sol adrenal 

bez boyutlarında artış, sol adrenal bez komşuluğundan, sol pararenal alana ve pankreas kuyruğuna uza-

nım gösteren serbest sıvı ve solda minimal plevral efüzyon saptandı. Bulgular öncelikle akut sol adrenal 

non-hemorajik enfarkt lehine değerlendirildi. Hematoloji ve endokrinoloji tarafından yapılan değerlen-

dirmeler sonucunda, adrenal yetmezlik dışlandı. Çalışılan trombofili panelinde Plazminojen aktivatör 
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inhibitör-1 4G-5G (4G/4G), ACE (I/D) ve ApoE (E3/E3) mutasyonu saptandı. Olası trombozu engelle-

mek için antikoagülan tedavi (enoksaparin sodium 8000 IU 2X1, subkutan) başlandı. Acil girişimsel bir 

işlem düşünülmeyerek, takip önerildi. Sabah ACTH: 158 ng/L (<46) ve kortizol: 25 µg/dL (4.82- 19.5) 

düzeyleri gebelikle uyumlu olarak değerlendirildi. Kan şekeri düzeyleri normal aralıktaydı. Normotansif 

olan ve cushingoid semptomları bulunmayan hastada cushing ve feokromasitoma dışlandı. Hastanın 

kardiyolojik muayenesi olağandı. EKG sinüs ritmindeydi, EKO ve EKG holterde kardiyo-embolik et-

yoloji açısından anlamlı bulgu saptanmadı. Takiplerinde analjezik ihtiyacı azalan hasta, kendi isteğiyle 

32 hafta 3 gün gebelik haftasında merkezimizden ayrıldı.           

Haftalık rutin takiplerine devam edilen, ağrı kesici ihtiyacı gün geçtikçe azalan hasta, gebeliğinin 39. 

haftasında sezaryen ile 8-9 Apgarlı, 3390 gr bir kız çocuk sahibi oldu. Postoperatif 2. günde kadın has-

talıkları ve doğum ve endokrinoloji poliklinik kontrolüne çağrılarak, şifa ile taburcu edildi. 

TARTIŞMA  

Gebelikte akut non-hemorajik adrenal infarkt, perinatal morbidite/mortalite riskini arttıran ve oldukça 

nadir görülen bir durumdur. Daha önce habitüel abortus öyküsü de bulunan hastanın trombofili pane-

linde PAI- 1 4G-5G (4G/4G), ACE (I/D) ve ApoE (E3/E3) mutasyonu belirlendi. Literatürde PAI- 1 

4G-5G (4G/4G) ve ACE (I/D) mutasyonunun tromboza yatkınlık ve tekrarlayan gebelik kaybı için art-

mış risk oluşturduğu saptanmıştır (Yıldırım, 2014: 350-355) (Yang, 2012: 1167-1173). ApoE (E3/E3) 

mutasyonu için ise durum tartışmalıdır. Gebelikte ani başlangıçlı, hipokondriak/ epigastrik bölge yerle-

şimli ve yana yayılım gösteren ağrıda, ayırıcı tanıda renal kolik, gastrit, akut mezenter iskemi, pankre-

atit, kolelitiazis, karaciğer hastalıkları (infarkt, hemoraji.vb.) ve gebelikle ilişkili komplikasyonlar ön 

planda düşünülmelidir. Atipik klinik bulgulara sahip gebeler, öncelikle MR görüntüleme ile değerlen-

dirilmeli ve akut adrenal infarkt ihtimali akılda tutulmalıdır. Adrenal yetmezlik dışlandıktan sonra, hızla 

altta yatan etyoloji araştırılmalı, nedene yönelik tedavi planlanmalıdır.  
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TEK EBEVEYNLİ AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN ERGENLERİN YAŞAM KALİTELERİ 

Hatice YALÇIN 

 KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi, Konya / Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı, tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlerin yaşam kalitesinin incelenmesidir. 

Araştırma tek ebeveyni olup ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ergenlerin yaşam kaliteleri ile de-

mografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olduğu için ilişkisel tarama modelindedir. 

Konya merkezde ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 12-17 yaş 

ergenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu ile ergenlerin 

sağlık, sosyal, duygusal ve çevresel yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla Yaşam Kalitesi Ölçeği kul-

lanılmıştır. Veri analizi için tanımlayıcı istatistikler, nitel değişkenler için sayı ve yüzde, nicel değişken-

ler için veri dağılımına uygun olarak ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bu çalışmada ergenlik çağında yaşam kalitesi farklı bakış açılarından faydalanarak değerlendirilmiştir. 

Cinsiyet, yaş, kardeş sayısı değişkenleri ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı arasında ilişki olup 

olmadığı incelenmiş ve istatistiksel olarak herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Ancak anne 

ve baba eğitimi, ailenin gelir düzeyi, tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi ve birlikte yaşadığı ebevey-

nin kim olduğuna ilişkin değişkenler arasında istatistiksel analizlerde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. 

Anne baba eğitimi düşük olduğunda, ailenin gelir düzeyi düşük olduğunda ve tek ebeveyn ile birlikte 

yaşama süresi arttıkça yaşam kalitesi düşmektedir. Bu araştırma, ergenlerin psikolojik durumunda aile 

yapısının rolünü ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Tek Ebeveyn, Ergenler, Yaşam Kalitesi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Ebeveynlerden birinin ölüm, boşanma, ayrı yaşama, göç etme gibi farklı nedenlerle olmaması duru-

munda tek ebeveynlikten söz edilmektedir (Shin, 2013). Tek ebeveyn ile yaşama en sık boşanma, ölüm 

ve tercih sonucu ortaya çıkan bir durum olsa da başka nedenler de söz konusu olabilmektedir (Parent 

vd, 2013). Tek ebeveynlik, son zamanlarda küresel olarak büyüyen bir aile modeli olmuştur (Bellavia 

& Frone, 2005).  

Her çocuğun büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan en önemli belirleyicilerden biri de ebeveynlerin 

aile içinde oluşturduğu iklimdir. Anne veya babanın tek başına bulunduğu ebeveynlerin rollerinin veya 

sorumluluklarının orantısız hale geldiği durumlarda, çocuk büyüdükçe zorluklar yaşayabilir (Beckert, 

vd, 2008; Mather, 2010). Bazen bu durumdaki çocuklar hayatta kalmak için mücadele ederler (Van 

Lancker, Ghysels & Cantillon, 2015). Tek ebeveynin kadın olduğu ailelerde yetersiz iş imkanları, ça-

lışma yaşamına geç başlama gibi nedenlerle ekonomik zorlukların daha fazla yaşandığı, evin geçimini 

sağlamak için gelir elde etme rolünü tek başına üstlendiklerinden çocuk bakımı ve eğitimiyle ilgili faa-

liyetlere için az zaman ayırabilmektedirler. Bu nedenlerle özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan 

bazı problemler geç farkedilebilmektedir (Fisher, 1993; Kalman, 2003). Tek ebeveynli ailelerdeki er-

genlerin davranış problemlerinde artış olduğunu vurgulayan çalışmalarda parçalanmış ailelerin ve bo-

şanmanın çocukları sosyal, duygusal, bilişsel ve psikolojik açıdan etkilediği; bu faktörlerin çocukların 

yaşam kalitelerinin önündeki engeller olduğu belirtilmektedir (Wallander, Schmitt & Koot, 2001). Dü-

zensiz ve yetersiz mali gelir akışı yaşayan aileler, çoğunlukla baş edemeyecekleri davranış sorunlarıyla 

da karşılaşabilmektedir (Conley ve Glauber, 2005). Bu durum, çocukların bedensel, psikolojik, sosyal 
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ve çevresel performanslarını başka deyişle yaşam kalitelerini tehlikeye atabilir. Yaşam kalitesi bireyin 

kendi durumunu kültür ve değerler sistemi içinde algılayış biçimi olarak tanımlanmaktadır (Bastiaansen, 

Koot, Bongers, 2004: 491). Çocuklar yoksulluk içinde ne kadar çok zaman geçirirse, bilişsel ve psiko-

sosyal gelişimlerine olumsuz etki o kadar büyük olmaktadır (Kirk, 2007; Solano vd, 2017). Bazı araş-

tırmalar, tek ebeveyn olarak yetiştirilen çocukların genellikle sağlık ve davranış sorunları, psikopatolo-

jik sorunlar ve yaşadığını göstermiştir (McCracken, Allen & Gow, 2016; The WHOQOL Group, 1998; 

Üneri, 2005). Tek ebeveyn ile yaşayan ergenler arasında düşük benlik saygısı, depresyon, saldırganlık 

ve okulu bırakma yaygındır (Wallander, J.L., Schmitt, M., Koot, 2001). Tek ebeveyn ile yaşamını sür-

düren ergenlerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi önemlidir. Yaşam kalitesi ölçümleri ile bedensel, 

psikolojik, sosyal ve çevresel değerlendirme yapılmakta, ergenlerin öznel algılarından yola çıkılarak, 

tek ebeveyn ile yaşama durumu analiz edilebilmektedir. DSÖ çocuklarda ve ergenlerde yaşam kalitesi 

ölçümlerinin yaşa uygun ve çocuk merkezli yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu amaçla bu çalış-

mada ergenlik çağında yaşam kalitesi farklı bakış açılarından faydalanarak değerlendirilmiştir. Tek ebe-

veyni olmasına rağmen yapılan hangi müdahalelerin ergenlik döneminde olumlu gelişimsel sonuçlara 

neden olduğunun araştırılması önemlidir. Bu çalışmada tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlerin ya-

şam kalitesini etkileyen faktörler belirlenmiş ve demografik değişkenlerin yaşam kalitesine etkileri or-

taya konmuştur.  

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlerin yaşam kalitesinin incelenmesidir.  

YÖNTEM 

Araştırma tek ebeveyni olup ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ergenlerin yaşam kaliteleri ile de-

mografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olduğu için ilişkisel tarama modelindedir. 

Genel tarama modeli türlerinden, ilişkisel tarama modeli; iki ya da daha fazla sayıdaki değişken ara-

sında, birlikte değişim varlığı ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Kara-

sar, 2005). 

Çalışma grubu 

Konya merkezde ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 12-17 yaş 

ergenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubuna ulaşmak amacıyla öncelikle Karatay Üniver-

sitesi Etik Kurul izni ve iki ortaokul ile üçi liseden resmi onay alınmıştır. Çalışmanın yapıldığı süreçte 

pandemi olması nedeniyle öğretmenler aracılığı ile aile ve çocuklara ön bilgilendirme yazısı telefonla-

rına gönderilmiş, çalışmaya kabul edenlere veri toplama araçlarının linki gönderilerek ölçek uygulan-

mıştır. 

Veri toplama araçları 

Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu ile ergenlerin sağlık, sosyal, duygusal ve 

çevresel yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Bu form; katılımcıların cinsiyetini, yaşını, kaç kardeş olduklarını, kaçıncı çocuk 

olduklarını, anne-baba eğitim durumunu, kardeş sayısını, ikamet ettiği ilçeyi, herhangi bir spor veya 

sanat dalı ile ilgilenme durumlarını vb. aydınlatacak niteliktedir. 
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Yaşam Kalitesi Ölçeği: World Health Organisation (WHO) Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-

BREF), WHOQOL-100 ölçeğinin 27 soruluk kısa formudur. Ölçek Eser ve ark. (1999) tarafından Türk 

toplumuna uyarlanmıştır. Ölçeğin bedensel sağlık, psikolojik sağlık; sosyal ilişkiler, çevresel sağlık ol-

mak üzere dört altboyutu bulunmaktadır. Her bir altboyut 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Puan 

arttıkça yaşam kalitesinin arttığı öngörülmektedir. Bu araştırma için gerçekleştirilen Cronbach alfa de-

ğeri .80 olarak bulunmuştur. Soruların homojen olma durumunu yansıttığı dikkate alınırsa ölçeğin iç 

tutarlılığının oldukça yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.  

Verilerin analizi 

Tanımlayıcı istatistikler, nitel değişkenler için sayı ve yüzde (%), nicel değişkenler için veri dağılımına 

uygun olarak ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Normallik dağılımı 

Kolmogorov Simirnov ve Shapiro-Wilk testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Nicel iki değişken arasın-

daki ilişki Sperman korelasyon katsayıları ile incelenmiştir. Bağımsız iki grup ortalama karşılaştırmala-

rında normal dağılmayan veriler için parametrik olmayan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde çalışma grubundaki ergenlerin “Kişisel Bilgi Formu” ile “Yaşam Kalitesi Ölçeği” ile ilgili 

bulgular tablolar halinde sunulmuştur. 

Çalışma grubundakilerin demografik değişkenlerinin minimum-maximum değerleri ve ortalamaları 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma grubundakilerin demografik özellikleri (N=195) 

Değişkenler   f % Mean Std.  

Yaş 12-13 yaş 58 29,7 3.1814 ,4357 

14-15 yaş 71 36,4 

16 yaş ve üzeri 66 33,8 

Cinsiyet Kız 91 46,6 1.4837 ,50090 

Erkek 104 53,4 

Anne eğitim durumu Okur yazar değil 3 1,5 2.4326 ,92711 

İlköğretim  97 49,7 

Lise  46 23,5 

Üniversite  49 25,1 

Baba eğitim durumu İlköğretim  71 36,4 2.4465 ,74613 
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Lise  69 35,3 

Üniversite  55 28,2 

Kardeş sayısı Tek çocuk 6  2.9860 ,88328 

2 kardeş 104 53,4 

3 kardeş 66 33,8 

4 ve daha fazla  25 12,8 

Ailenin ekonomik dü-

zeyi 

Düşük 58 29,7 1.8372 1.27393 

Orta 71 36,4 

Yüksek 66 33,8 

Tek ebeveyn ile bir-

likte yaşama süresi 

0-3 yıl 62 31,7 1.8605 ,48247 

4-10 yıl 49 25,1 

10 yıldan fazla  84 43 

Diğer ebeveyn ile ya-

şamama nedeni 

Vefat  96 49,2 1.4837 ,3821 

Boşanma  88 45,1 

Ayrı yaşama 11 5,6 

Hangi ebeveyn ile bir-

likte yaşadığı 

Anneyle birlikte 103 52,8 3.1814 ,81711 

Babayla birlikte 66 33,8 

Diğer  26 13,3 

 

Çalışma grubundakilerin %36,4’ü 14-15 yaş grubunda; %53,4’ü erkektir. Annelerin %49,7’si babaların 

ise %36,4’ü ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %53,4’ü iki kardeştir. Ailelerin %36,4’ü orta düzeyde 

ekonomik durumu olduğunu belirtmiştir. %43 oranında katılımcı 10 yıldan fazla tek ebeveynli bir ailede 

yaşamaktadır, %49,2’si ise vefat nedeniyle ve %52,8’i annesiyle birlikte yaşamaktadır. 

Cinsiyet, yaş, kardeş sayısı değişkenleri ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı arasında ilişki olup 

olmadığı incelenmiş ve istatistiksel olarak herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Ancak anne 

ve baba eğitimi, ailenin gelir düzeyi, tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi e birlikte yaşadığı ebeveynin 
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kim olduğuna ilişkin değişkenler arasında istatistiksel analizlerde anlamlı farklılıklar belirlenmiş ve so-

nuçları aşağıda özetlenmiştir 

Anne eğitim durumu ile Yaşam Kalitesi Ölçeği (YKÖ) toplam puanı arasında ilişki olup olmadığı Kol-

mogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Ardından ikiden fazla grup 

arasında karşılaştırma yapılacağı için Tek Yönlü Anova (One-Way Anova) analizi yapılmış ve sonuçlar 

Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. Anne eğitim durumu değişkeni ile YKÖ arasında ilişki 

 Eğitim durumu n Ort. Sd   F p 

YKÖ toplam  

puanı 

Okur yazar değil 3  

8,121 

 

193 

 

 

 

3,002 

 

,032* 
İlköğretim  97 

Lise  46 

Üniversite  49 

p<0.05 

Anne eğitim durumunun yaşam kalitesini etkileme durumu, Tek Yönlü Anova (One-Way Anova) ile 

analiz edilmiş ve anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,05). Hangi gruplar arasında farklılık oldu-

ğunun belirlenebilmesi amacıyla Post_hoc testlerden Tamhane’S T2 tekniği kullanılmış ve sonuçlar 

Tablo 3’de verilmiştir.  
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Tablo 3. Anne eğitim durumuna ilişkin Tamhane’S T analizi sonuçları 

Anne Eğitim Durumu Ortalama 

fark 

Std.  p 95% güven aralığı 

Alt sınır Üst sınır 

Okur yazar 

değil 

İlköğretim mezunu -,03782 ,05838 ,900 -,2831 ,1204 

Lise mezunu -,10293 ,06927 ,720 -,2927 ,1052 

Üniversite mezunu -,20516* ,07825 ,035* -,3854 -,0121 

İlköğretim 

mezunu 

Okur yazar değil ,05184 ,05829 ,900 -,1837 ,2093 

Lise mezunu -,02937 ,05927 ,993 -,1927 ,1394 

Üniversite mezunu -,20164 ,05947 ,094 -,3062 ,0138 

Lise mezunu Okur yazar değil ,09782 ,07829 ,720 -,1139 ,3196 

İlköğretim mezunu ,03879 ,06678 ,993 -,2015 ,2078 

Üniversite mezunu -,12500 ,07997 ,541 -,2916 ,0812 

Üniversite 

mezunu 

Okur yazar değil ,23374* ,08234 ,035 ,0110 ,4035 

İlköğretim mezunu ,16379 ,06663 ,094 -,0096 ,3183 

Lise mezunu ,12500 ,07997 ,541 -,0911 ,3083 

p<0.05 

 

Tamhane’S T analizi sonuçlarına göre okur-yazar olmayan anneler ile üniversite mezunu anneler ara-

sında yaşam kalitesi açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 

Baba eğitim durumu durumunun yaşam kalitesini etkileme durumu, Tek Yönlü ANOVA (One-Way 

Anova) ile analiz edilmiş ve Tablo 4’de verilmiştir.  
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Tablo 4. Baba eğitiminin yaşam kalitesine etkisi Tek Yönlü ANOVA analiz sonuçları 

 Baba eğitimi n Ort. Sd   F p 

YKÖ toplam puanı İlköğretim  71  

,953 

 

193 

 

 

 

2,606 

 

,041* 
Lise  69 

Üniversite  55 

p<0,05 

Baba eğitim durumu ile YKÖ ve BVYÖ değerlendirildiğinde baba eğitim durumu gruplarında, istatis-

tiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ailenin ekonomik düzeyi değişkeni ile kişi ile 

Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı arasında ilişki olup olmadığını incelemek için öncelikle verilerin 

normal dağılıp dağılmadığı Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanarak değerlendirilmiş 

ve normal dağılıma uyduğu belirlenmiştir. Ardından ailenin ekonomik düzeyinin yaşam kalitesini etki-

leme durumu, Tek Yönlü ANOVA (One-Way Anova) ile analiz edilmiş ve Tablo 5’de özetlenmiştir. 

Tablo 5. Ailenin ekonomik düzeyi değişkeninin yaşam kalitesini etkilemesine ilişkin Tek Yönlü 

ANOVA analiz sonuçları 

 Ailenin ekonomik düzeyi n Ort. Sd   F p 

YKÖ toplam puanı Düşük 42  

1,198 

 

211 

 

 

 

9,875 

 

,000* 
Orta 161 

Yüksek 12 

*p<0,05 

Yapılan Tek Yönlü ANOVA analizi sonucunda ailenin ekonomik düzey değişkeni ile yaşam kalitesi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p<0,05). Gruplar arasındaki 

farklılığın hangi gruplarda olduğunun belirlenebilmesi amacıyla Post_hoc testlerden Tamhane’S T2 tek-

niği kullanılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo 6. Ailenin ekonomik düzeyine ilişkin Tamhane’S T analizi sonuçları 

Ailenin ekonomik düzeyi  Ortalama 

fark 

Std.  p 95% güven aralığı 

Alt sınır Üst sınır 

 

Düşük  

Orta  -,20211* ,04989 ,000** -,3235 -,0807 

Yüksek  -,46264* ,08811 ,000** -,6954 -,2299 

Orta Düşük  ,20211* ,04989 ,000** ,0807 ,3235 

Yüksek  -,26053* ,08362 ,022* -,4865 -,0346 

Yüksek Düşük  ,46264* ,08811 ,000** ,2299 ,6954 

Orta  ,26053* ,08362 ,022** ,0346 ,4865 

**p<0.05 

 

Ailenin ekonomik düzeyine ilişkin Tamhane’S T analizi sonuçları incelendiğinde, düşük, orta ve yüksek 

düzeydeki tüm ailelerde ekonomik düzey boyutlarının 0,05’ten küçük olduğu ve anlamlı bir fark bulun-

duğu görülmektedir (p<0,05). Tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam 

puanı arasında ilişki olup olmadığını incelemek için öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığı Kol-

mogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanarak değerlendirilmiş ve normal dağılıma uyduğu be-

lirlenmiştir. Ardından tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresinin yaşam kalitesini etkileme durumu, Tek 

Yönlü ANOVA (One-Way Anova) ile analiz edilmiş ve Tablo ..’de özetlenmiştir. 

Tablo 7. Tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi değişkeninin yaşam kalitesini etkilemesine ilişkin 

Tek Yönlü ANOVA analiz sonuçları 

 Tek ebeveyn ile birlikte ya-

şama süresi 

n Ort. Sd   F p 

YKÖ top-

lam puanı 

0-3 yıl 62  

,695 

 

193 

 

 

 

5,437 

 

,000** 
4-10 yıl 49 

10 yıldan fazla  84 

**p<0,05 

Çalışma grubundakilerin tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresinin değerlendirildiği Tek Yönlü ANOVA 

analizi sonucunda, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0,05).  
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Çalışma grubundakilerin hangi ebeveyn ile birlikte yaşadığı ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı 

arasında ilişki olup olmadığını incelemek için öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmog-

rov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanarak değerlendirilmiş ve normal dağılıma uyduğu belir-

lenmiştir. Ardından hangi ebeveyn ile birlikte yaşadığı, Tek Yönlü ANOVA (One-Way Anova) ile ana-

liz edilmiş ve Tablo 8’de özetlenmiştir. 

Tablo 8. Hangi ebeveyni ile birlikte yaşadığı değişkeninin yaşam kalitesini etkilemesine ilişkin 

Tek Yönlü ANOVA analiz sonuçları 

 Birlikte yaşadığı 

ebeveyn 

n Ort. Sd   F p 

YKÖ toplam 

puanı 

     Anne  103  

1,068 

 

193 

 

 

 

7,435 

 

,000* 
     Baba  66 

     Diğer  26 

*p<0,05 

Çalışma grubundakilerin hangi ebeveyn ile birlikte yaşadığının değerlendirildiği Tek Yönlü ANOVA 

analizi sonucunda, anneyle birlikte yaşamayla ilişkili istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmış-

tır, (p<0,05). 

TARTIŞMA 

Tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlerin yaşam kalitesinin incelendiği bu araştırmada cinsiyet, yaş, 

kardeş sayısı değişkenleri ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı arasında ilişki olmadığı ve herhangi 

bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. Ancak anne ve baba eğitimi, ailenin gelir düzeyi, tek ebeveyn ile 

birlikte yaşama süresi ve birlikte yaşadığı ebeveynin kim olduğuna ilişkin değişkenler arasında istatis-

tiksel analizlerde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Demografik değişkenlerin yaşam kalitesine etkisini 

inceleyen çoğu çalışmada belli bir yaş evresini çalışma grubu olarak ele alan araştırmaların fazla olması, 

demografik faktörlerin yaşam kalitesini gösteren önemli bir kriter olduğunu ortaya koymaktadır (Bum-

pass & Sweet, 1989; Lichter, Roempke & Brown, 2003). Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-

lerde eşi vefat eden ya da eşinden ayrılma durumu toplum tarafından onay görmemekte ve yaşam kali-

tesinin düşük olduğuna ilişkin algı bulunmaktadır (Edebali, 2020: 38). Literatürde evli olma ya da bir 

eş ile birlikte yaşamanın sağlık, sosyal, duygusal ve çevresel yaşam kalitesini artırdığına ilişkin araştır-

malar yer almaktadır (Hawkins, 2010). Bu çalışmada anne baba eğitimi düşük olduğunda, ailenin gelir 

düzeyi düşük olduğunda ve tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi arttıkça yaşam kalitesinin düştüğüne 

ilişkin sonuçlar ortaya konmuştur. Eğitim bir çok çalışmada yaşam kalitesinin üzerinde etkili olan en 

önemli göstergeler arasında gösterilmektedir (Gardner Neblett, 2007). Eğitim seviyesinin düşük olması 

iş bulamama, ekonomik düzeyin düşük olması, sosyal olanaklardan daha az oranda yararlanma, ekono-

mik kaygılar, sağlıksız beslenme gibi durumlara neden olmakta ve sonuçta düşük yaşam kalitesi ortaya 

çıkmaktadır (Edebali, 2020). Eğitim düzeyinin yüksek olması, sağlıklı olma, konforlu iş olanakları, ev-

lilik konusunda toplumsal düzeyin üzerinde iyi olanaklar sağlaması ve sosyal statünün gücü bakımından 

yaşam kalitesini etkilemektedir (Lichter, Roempke Graefe & Brown, 2003). Bu çalışma sonuçları da 
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anne ve babanın eğitim düzeyinin düşük olması durumunda Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanlarında 

düşük puan ortalaması olduğunu göstermekte ve literatür ile uyumlu sonuçları vurgulamaktadır. TÜİK 

(2019) Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre evli bireylerin evli olmayanlara göre daha 

mutlu olduğu belirlenmiştir. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında %55,6 iken evli 

olmayanlarda bu oran, %45,1 olarak gerçekleşmiştir. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre in-

celendiğinde evli erkeklerin %50,6'sının, evli kadınların ise %60,2'sinin mutlu olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde Diener, Eunkook, Lucas ve Smith (1999) gerçekleştirdikleri öznel iyi oluş ile ilgili ça-

lışmalarında evli olan bireylerin evli olmayan bireylere göre yaşam memnuniyetlerinin daha yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir. TÜİK (2019) Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarında aynı zamanda 

bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelenmiş ve kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini be-

lirtenlerin oranının %74,1 olduğu ortaya konmuştur. Bu veriler değerlendirildiğinde ailede eksik birey-

ler ya da bu durumdan kaynaklanan yetersizliklere bağlı olarak yaşam kalitesi etkilenmektedir. Bu ça-

lışmada tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi ve birlikte yaşadığı ebeveynin kim olduğuna ilişkin de-

ğişkenler arasında istatistiksel analizlerde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Sosyal desteğin ve kültürel 

faktörlerin yaşama etkisi önemlidir. Kültürel değerlerin ve sosyal çevrenin yaşam kalitesi ve yaşam 

memnuniyeti üzerine etkilerinin değerlendirildiği araştırmalarda, aile bireylerinin ve özellikle çocukla-

rın sosyal ortamlara katılmalarının sosyal gelişimde olumlu etkisi olduğu ortaya konmaktadır (Yalçın, 

Erkoç & Şişman, 2020). Beckert ve diğerlerinin (2008) ergenlerin bekâr annelerinin yeterlilik algıları 

üzerine gerçekleştirdikleri araştırmada, ergenlerin sosyal çevreye katılımlarının, arkadaşı bulunmasının 

ve annenin yakın çevresinden sosyal destek almasının, yaşam kalitesini arttırdığına ilişkin bulgular or-

taya konmaktadır.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlerin yaşam kalitesinin demografik değişkenlerle ilişkisinin ince-

lendiği bu araştırmada ergenlerin sosyal, duygusal, sağlık ve çevresel boyuttaki yaşam kalitesinin aile 

yapısı ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Sosyo-demografik değişkenlerden cinsiyet, yaş, kardeş sayısı 

değişkenleri ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı arasında ilişki olmadığı ve herhangi bir farklılık 

bulunmadığı; ancak anne ve baba eğitimi, ailenin gelir düzeyi, tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi ve 

birlikte yaşadığı ebeveynin kim olduğuna ilişkin değişkenler arasında istatistiksel analizlerde anlamlı 

farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar tek ebeveyn ile birlikte yaşayan ergenlerin 

sosyal, duygusal sağlık ve çevresel yaşam kalitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların daha fazla 

yapılması gerektiğini göstermektedir. Tek ebeveyn olarak ergenlik döneminde gelişimsel krizler yaşa-

yan çocuğuna sosyal ve psikolojik destek vermede yetersizlikler yaşayan ebeveynleri daha fazla destek-

lemek ve güçlendirmek için çalışmalar yapılmalıdır. Toplumda tek ebeveyn bulunan ailelere verilen 

desteğin genellikle ekonomik destek olduğuna yönelik araştırma bulguları vardır. Tek ebeveynli ailele-

rin sadece maddi boyutta değil özellikle çocuklarına sosyal, duygusal ve çevresel desteği ne şekilde 

verebileceklerine ilişkin detaylı bilgilendirme ve psikoeğitim verilmesine gereksinim vardır. Ebeveyn-

lerden birinin vefat ya da boşanma ile ailede bulunmaması durumuna göre ergenlerin önemli oranda 

etkilendiği gözönünde bulundurulmalıdır. Ebeveynlerden birinin vefat etmesi sonucunda yaşanan yas 

süreci ve başetme mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda tek ebeveyne ve ergene bireysel psikolo-

jik destek verilmelidir. Ergenlere ve tek ebeveynlere sosyal, duygusal ve çevresel sorunlarını çözmede 

çeşitli kurumlarla işbirliği yapılması önemlidir. 
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YUVADA KALAN ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI VE 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRILARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hülya YILMAZ ÖNAL1, Türkan KUTLUAY MERDOL2 

1İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

2Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Okul çağı dönemi çocuklarda, fiziksel ve zihinsel büyüme ve gelişme için optimal beslenme gerek-

lidir.  Bu kritik dönemde optimal şekilde büyümeyen çocuklar, daha sonraki yaşamlarında mükemmel 

bir diyetle bile büyüme kaybını telafi edemeyebilirler. Bu araştırma, Ankara ilinde Atatürk Çocuk Yu-

vası’nda kalan, 6–13 yaş arası toplam 82 çocuk üzerinde, beslenme durumlarını saptamak, boy uzun-

luklarını ve vücut ağırlıklarını üç ayrı standart referansla (NCHS 1977, WHO 2007, Neyzi ve ark. 2008)  

karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Çocukların beslenme alışkanlıkları sorgulanmış, bir günlük besin 

tüketimleri kaydedilmiş ve boy uzunlukları ile vücut ağırlıkları ölçülmüştür. Çocukların %53.7’si kız, 

%46.3’ü erkektir, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve BKİ değerlerinin ortalama değerleri sırasıyla 

kızlarda; 10.19±1.44, 135.89±10.933cm,71±7.75kg, 18.04±2.20 kg/m2 erkeklerde; 8.28±1.39, 

120.71±9.36 cm, 25.36±4.53 kg, 17.27±1.05 kg/m2 olarak saptanmıştır. Çalışmanın en dikkat çekici 

sonucu, erkeklerin kızlara göre boy kısalığının, her üç referans değerinde de, yüksek çıkmasıdır. Çocuk-

ların, %20.7’sinin öğün atladığı, atlanan öğünün en çok (%47.0) ikindi öğünü olduğu ve atlama nedeni-

nin de en çok (%52.9) iştahsızlıktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Yuvada verilen yemeği %22’sinin 

beğenmediği, %24.3’ünün artık bıraktığı ve hem beğenmeme hem de artık bırakma nedeninin en çok 

sevmedikleri yemeklerin verilmesi (sırasıyla %55.6, %45.0) olduğu belirlenmiştir. Çocukların ortalama 

kalsiyum alımlarının, RDA önerilerinin altında olduğu ve 6–8 yaş grubunun %88’inin, 9–13 yaş grubu-

nun %42.1’inin kalsiyumu yetersiz aldığı saptanmıştır. Bu araştırmada çocukların fiziksel gelişimle-

rinde gerilik ve kalsiyum alımlarında yetersizlik olduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların, antropometrik 

ölçümlerinin düzenli takibi yapılmalı ve sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeleri için çocuklara ve öğ-

retmenlerine yuvalarda bir diyetisyen görevlendirilerek etkin bir beslenme eğitimin verilmesi sağlan-

malıdır.  

Anahtar Kelimeler: Okul Çağı Çocukları, Beslenme, Yuva Çocukları, Antropometrik Ölçümler 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocuklarda fiziksel ve zihinsel büyüme ve gelişme için optimal beslenme gereklidir (Srivastava, 

Mahmood, Srivastava, Shrotriya, & Kumar, 2012). Okul çağı döneminde çocuklar, fiziksel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal değişimler geçirdikleri için bu süreç dinamik bir büyüme ve gelişmenin olduğu bir 

dönemdir. Sağlıklı olmanın ve zeka gelişiminin temelleri bu dönemde atılır. Yeterli ve dengeli bes-

lenme, büyümenin desteklemesi ve öğrenme potansiyelinin en üst düzeye çıkması için önemlidir (Arike, 

Victoria, & Olubunmi, 2013). Besin alımları, enerji seviyelerini, fiziksel dayanıklılığı, ruh halini, hafı-

zayı, zihinsel berraklığı, duygusal ve zihinsel refahı etkilemektedir. Bu kritik dönemde optimal şekilde 

büyümeyen çocuklar, daha sonraki yaşamda mükemmel bir diyetle bile büyüme kaybını telafi edeme-

yebilirler (Kamath, Venkatappa, & Sparshadeep, 2017).  

Ancak maalesef dünya çapında milyonlarca çocuk kötü beslenmeden etkilenmektedir (Black et al., 

2013).  Özellikle yetim ve kurumsal bakımda yaşayan çocuklar yetersiz beslenme riski  
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Altındadır ( UNICEF, 2019 )1. UNICEF, dünya çapında ebeveynlerinden birini veya her ikisini  

de kaybeden 140 milyon yetimin olduğunu tahmin etmektedir ( UNICEF, 2017 )2. Birleşmiş Milletler 

tarafından, kurumsal bakım diğer tüm kısa ve uzun süreli yatılı bakım tesislerini de içine alan, aile te-

melli olmayan herhangi bir grup ortamında sağlanan yatılı bakım olarak tanımlanmaktadır (United Na-

tions General Assembly, 2009). Ancak, sosyal veya ekonomik nedenler de dahil olmak üzere çok farklı 

nedenlerle yetim olmayan çocuklarda kurumsal bakımda yaşamaktadır (Van IJzendoorn et al., 2011). 

Aile temelli bakım tüm çocuklar için en ideal bir ortam olmasına rağmen, maalesef her zaman bu durum 

mümkün olamamaktadır (Petrowski, Cappa, & Gross, 2017). Kurumsal bakımdaki çocuklar genellikle 

kabulden önce çok sayıda sıkıntıyla karşılaşmakta ve birçoğunda önceden mevcut olan beslenme, geli-

şimsel, tıbbi ve nörolojik sorunlarla kurum bakımına girmektedir (Baron, Baron, & Spencer, 2001). Ço-

cuklar kuruma kabul edildikten sonra da bakım merkezlerindeki koşullar nedeniyle yetersiz beslenme, 

zayıf büyüme veya büyüme başarısızlığı, ihmal veya kötüye kullanım, fiziksel ve zihinsel gelişimde 

gerilik, ishal, anemi, enfeksiyonlar ve hastalıklar gibi olumsuz sorunlar yaşayabilir (Johnson & Gunnar, 

2011). Genellikle, kurumlar, sınırlı personel, zaman ve mali kısıtlamalar nedeniyle, çocukların sadece 

temel bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir (Whetten et al., 2014).  

Çocuklarda  büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, sağlıklı yaşam için belirli aralıklarla çocuğun 

büyümesinin antropometrik ölçümleri izlenerek standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılması ve normal-

den sapmaların erken tanımlanıp önleyici tedbirlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Antropometrik 

ölçümlerin değerlendirilmesinde standardizasyonu sağlamak ve ülkeler arası karşılaştırmalar yapabil-

mek için, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından referans değerler oluşturulmuş ve önerilmiştir. ABD 

Sağlık İstatistikleri Merkezi (U.S.National Center for Health Statistics-NCHS) tarafından tanımlanan ve 

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (U.S Center for Disease Control-CDC) ile WHO tarafından onaylanan 

uluslararası referans değerleri kullanılmaktadır. Referans grubunun kullanılmasının gerekçesi olarak, 

veri bulunan tüm toplumlarda iyi beslenmiş çocukların birbirleri ile hemen hemen aynı büyüme eğilimi 

izlediğinin saptanmış olması gösterilmektedir (Çoşkun & Aysun, 2003). 

Anantnag’da 13-18 yaş arası yuvada yaşayan 30 çocuğun değerlendirildiği bir çalışmada, Indian Aca-

demy Paediatrics (IAP) parametresine göre yaşa göre vücut ağırlığının %’84’ünde normal, boy uzunlu-

ğunun ise yarıdan fazlasında normal olduğu saptanmıştır. Klinik olarak değerlendirildiklerinde ise ço-

cukların %47’sinin klinik bulguları normal çıkmıştır. Besin tüketimleri değerlendirildiğinde çocukların 

tüm besin ögelerini RDA’ya göre yetersiz aldıkları saptanmıştır (Ahmad & Ganesan, 2016). 5-16 yaş 

arası yetimhaneden kalan 100 çocuk üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise % 23'ünün zayıf (<5 per-

centil) olduğu ve % 95'inde ise beslenme yetersizliği saptanmıştır. Yetimhanede kalan çocukların sağ-

lıklı kiloya sahip olduklarını ancak beslenme yetersizliği olduğu bulunmuştur (Haleemath Soudhabi, 

Bhat, Anees, & Bangera, 2017).  

Kurumlarda yaşamak çocukların beslenmelerini, sağlıklarını ve refahlarını olumsuz yönde etkilemekte-

dir. 25 çalışmanın incelendiği bir çalışmada kurumsal bakımdaki çocukların çoğunun bir çeşit yetersiz 

beslenme ile karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Eldeki veriler, kurumsal bakımda yaşayan çocukların 

genellikle yetersiz beslenme, aşırı kilo ve mikro besin eksikliğinden etkilenerek malnütrisyonda oldu-

ğunu göstermektedir. Çoğunlukla kurumsal bakımda yaşayan çocukların büyümeleri, makro ve mikro 

besin ögesi alımları akranlarıyla karşılaştırıldığında, standartların önemli ölçüde altında olduğu saptan-

mıştır (McDonald et al., 2013; Myatt et al., 2018).  

https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/
https://www.unicef.org/media/media_45279.html
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Bangladeş’te 6-16 yaş grubu kurum bakımında olan 46 çocuğun BKİ değerlendirmesinde;  

1https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/ 

2https://www.unicef.org/media/media_45279.html/ 

% 60.8’inin normal, % 21.7’sinin fazla kilolu ve %10.8’i ise zayıf olarak bulunmuştur. Bu değerlen-

dirme; yaşa göre boya göre yapıldığında %89.1’i normal ve  %8.7’si bodur; yaşa göre  

ağırlığa göre yapıldığında %84,8’i normal, %13’ü zayıf; boya göre ağırlığa bakıldığında %84.8’i nor-

mal, %8.1’i kilolu, %5.4’ü obez ve %2.7’si zayıf olduğu saptanmıştır. Çocukların ortalama kalori, pro-

tein, karbonhidrat ve yağ alımı sırasıyla 2270 kcal, 65 gram, 335 gram ve 73 gramdır. Karbonhidrat, 

protein ve yağ toplam kalorinin sırasıyla %59’unu, %12’sini ve %29'unu sağlamıştır. Ortalama kalsi-

yum, demir, A vitamini, karoten, B1 vitamini, B2 vitamini, niasin, C vitamini ve çinko alımı sırasıyla 

826 mg, 31 mg, 6462 IU, 10508 mg, 1.60 mg, 1.64 mg, 19 mg, 111 mg ve 10.2 mg’dir. Bu değerler 

ulusal değerlerin üzerinde bulunmuş fakat çalışmada uluslararası değerlerle karşılaştırma yapılmamıştır 

(Karim & Zahid, 2011). Dünyada yaklaşık 2.7 milyon çocuk kurum bakım altında bulunmaktadır 

(DeLacey et al., 2020). Ülkemizde 2019 yılı verilerine göre 1.369 kurumda toplam 13.867 çocuğa bakım 

hizmeti verilmektedir (Sulamacı, 2020).  

AMAÇ 

Bu araştırma, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'na  (2011'den itibaren Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü) bağlı Atatürk Çocuk Yuvası'nda (2017 yılında kapatılarak burada kalan 

çocuklar sevgi evlerine yerleştirilmiştir) kalan ilkokul çocuklarının beslenme durumunu saptamak ve bu 

çocukların boy uzunluğu ve vücut ağırlıklarının standartlarla karşılaştırarak değerlendirilmesi amacıyla 

planlanıp, yürütülmüştür. 

KAPSAM 

Bu araştırma, Atatürk Çocuk Yuvası’nda, Kasım 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında planlanıp, yürütül-

müştür. Araştırma kapsamına, yuvada kalan ilkokula (1.-5. sınıf) devam eden 6-13 yaş arası 82 çocuk 

alınmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma kapsamına alınan çocukların beslenme durumlarını, soruşturma yöntemi ile çocuklara ve öğ-

retmenlerine iki ayrı anket formu yüz yüze görüşülerek araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Öğretmen-

lere uygulanan anket formunun I. bölümünde çocuğun kişisel özellikleri ile ilgili sorular bulunmaktadır. 

Bu bölüm yaş, cinsiyet, eğitim durumu, yuvaya geliş nedeni, anne-baba ve yakınlarına ilişkin bilgiler 

gibi çocukları tanımaya yönelik soruları içermektedir. II. bölümde çocuğun yuvada beslenme durumunu 

içeren sorular bulunmaktadır. Çocuklara uygulanan anket formunun I. bölümünde çocuğun kişisel özel-

liklerini içeren sorular bulunmaktadır. II. bölümünde ise çocuğun beslenme alışkanlıklarına yönelik so-

rular yer almaktadır. Anket formunu takiben çocukların, bazı antropometrik ölçümlerden olan vücut 

ağırlıkları ve boy uzunlukları ölçümleri alınmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan çocuklara, araştırma kapsamı ve amaçları ayrıntılı olarak anlatılmış ve ça-

lışmaya katılan çocuklara onam formu imzalatılmıştır. Çalışmanın etik izni,  Hacettepe Üniversitesi Tıp 

https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/
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Fakültesi Etik Kurulu’ndan (HEK 06/152–27) ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Baş-

kanlığı’ndan alınmıştır. 

Verilerin Toplanması 

 Araştırmacı tarafından çocukların demografik özelliklerini  ve beslenme alışkanlıklarını saptamak için, 

hem çocuklara ve hem de öğretmenlerine anket uygulanmış ve çocukların vücut ağırlıkları ve boy uzun-

lukları ölçümleri alınmıştır. Vücut ağırlığı elle taşınabilir 0.5 kg’a duyarlı baskül ile boy uzunluğu öl-

çümü ise esnemeyen mezür ile ölçülmüştür. Çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve BKİ değerleri; 

uluslarası ve yaygın olarak kullanılan NCHS ve WHO (Pekcan, 2008) persentil değerlerine göre ve 

ülkemizde kullanılan Neyzi ve diğerleri (Neyzi et al., 2008) tarafından oluşturulan, ulusal standartlar ile 

değerlendirilmiştir. Çocukların beslenme durumlarının saptanması amacıyla bir günlük besin tüketim-

leri, araştırmacı tarafından tüketim anında gözlemlenerek kaydedilmiştir. Tüketilen besinlerin, ortalama 

enerji ve besin ögesi değerleri “Bilgisayar Destekli Beslenme Programı Beslenme Bilgi Sistemi (Be-

BİS4)” (für Windows & Stuttgart) kullanılarak hesaplanmıştır. Çocukların tükettikleri enerji ve besin 

ögelerinin yeterliliği, yaşa ve cinsiyete göre Önerilen Günlük Tüketim Standartları (Recommended Di-

etary Allowances; RDA) (Council, 2013) değerleri ile belirlenmiştir. 

Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi  

Veriler, Windows ortamında “SPSS 22.0 Bilgisayar Paket Programı” kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde, iki gruplu karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kulla-

nılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda ki-kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0.05 

alınmıştır.   

BULGULAR 

Tablo 1. Çocukların genel özelliklerine göre dağılımları 

Özellikler Sayı % 

Cinsiyeti 

  

Kız  44 53.7 

Erkek  38 46.3 

Aile durumu     

Anne-baba sağ 67 81.7 

Anne-baba ölü 3 3.7 

Anne sağ 5 6.1 

Baba sağ 1 1.2 
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Bilgi yok 6 7.3 

Yuvaya geliş nedeni 

 

  

Terk  13 15.9 

Anne-baba boşanmış 42 51.2 

Geçim sıkıntısı 14 17.0 

Hastalık 3 3.7 

Kötü muamele 10 12.2 

Akrabalık bağlantısı  

 

  

Var  73 89.0 

Yok  9 11.0 

Sağlık sorunu 

  

Var  4 4.9 

Yok  78 95.1 

TOPLAM 82 100.0 

 

Çocukların; %53.7’si kız, %46.3’ü ise erkektir. Tüm çocukların; %51.2’si anne-babanın boşanması, 

%17.0’i geçim sıkıntısı, %15.9’u terk, nedeniyle yuvaya gelmiştir. Aile durumlarına bakıldığında % 

81.7’sinin anne babasının sağ olduğu, %89.0’ının da bir akrabası ile bağlantılı olduğu görülmektedir. 

Çocukların %95.1’inin herhangi bir sağlık problemi yoktur (Tablo 1). 
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Tablo 2.  Çocukların cinsiyetlerine göre yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ile BKİ değerlerinin 

ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri. 

 

Kız (n:44) Erkek (n:38)  

Antropo-

metrik öl-

çümler 

(  ) ± (SD) Min Max (  ) ± (SD) Min Max p 

Yaş (yıl) 10.19±1.44 7 13 8.28±1.39 6 11 >0.05 

Boy uzun-

luğu (cm) 

135.89±10.93 109 156 120.71±9.36 103 138 >0.05 

Vücut 

ağırlığı 

(kg) 

33.71±7.75 20.4 57.1 25.36±4.53 17.2 35.4 >0.05 

BKİ 

(kg/m2) 

18.04±2.20 15.2 26.4 17.27±1.05 15.3 19.9 >0.05 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, yaş ortalaması kızlarda 10.19±1.44, erkeklerde 8.28±1.39 yıl; boy uzun-

luğu ortalaması kızlarda 135.89±10.93, erkeklerde 120.71±9.36 cm; vücut ağırlığı ortalaması kızlarda 

33.71±7.75, erkeklerde 25.36±4.53 kg; BKİ ortalamaları kızlarda 18.04±2.20, erkeklerde 17.27±1.05 

kg/m2 olarak belirlenmiştir. İki cinsiyet arasında yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı arasında bir anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo 3. Çocukların cinsiyetlerine göre vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ ölçümlerinin NCHS, 

WHO ve Neyzi persentil değerlerine göre dağılımları 

Persentil NHCS WHO NEYZİ   

Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek   

S % S % S % S % S % S % p 

Yaşa göre 

vücut ağır-

lığı 

        

  

   

  

<5 3 6.8 3 7.9   2 5.5 4 9.1 2 5.3 >0.05 

≥5-<15  7 15.9 5 13.2 1 5.5 5 14.0 7 15.9 6 15.8 >0.05 
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≥15-<85 30 68.2 29 76.3 14 77.8 27 75.0 30 68.2 29 76.3 >0.05 

≥85-<95 3 6.8 1 2.6 2 11.2 2 5.5 2 4.5 1 2.6 >0.05 

≥95  1 2.3      1 5.5     1 2.3    >0.05 

TOPLAM 44 100.0 38 100.0 18 100.0 36 100.0 44 100.0 38 100.0   

Yaşa göre 

boy uzun-

luğu 

        

  

   

  

<5 9 20.5 14 36.8 11 25.0 14 36.9 11 25.0 14 36.8 >0.05 

≥5-<15  9 20.5 10 26.4 6 13.7 7 18.4 6 13.6 9 23.7 >0.05 

≥15-<85 22 50.0 14 36.8 23 52.2 17 44.7 25 56.8 15 39.5 >0.05 

≥85-<95 3 6.8   3 6.9   1 2.3   >0.05 

≥95 1 2.2   1 2.2   1 2.3   >0.05 

Yaşa göre 

BKİ 

                          

<5              

≥5-<15         3 6.8   >0.05 

≥15-<85 36 86.4 28 73.7 35 79.5 25 65.8 35 79.6 30 78.9 >0.05 

≥85-<95 4 9.1 8 21.0 6 13.6 7 18.4 4 9.1 6 15.8 >0.05 

≥95 2 4.5 2 5.3 3 6.9 6 15.8 2 4.5 2 5.3 >0.05 

Toplam 44 100.0 38 100.0 44 100.0 38 100.0 44 100.0 38 100.0   

 

Çocukların cinsiyetlerine göre vücut ağırlığı, boy uzunluğu ölçümlerinin ve BKİ değerlerinin üç ayrı 

referans değere göre değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması sonucunda aralarında istatistiksel ola-

rak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 3).  
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Tablo 4. Çocukların beslenme alışkanlıklarına göre dağılımları 

Özellikler Sayı % 

En çok tüketilen öğün 

  

Sabah 16 19.5 

Kuşluk 1 1.2 

Öğle 33 40.3 

İkindi 6 7.3 

Akşam 26 31.7 

Toplam 82 100.0 

Atlanan öğün 

  

Sabah  2 11.8 

Kuşluk  2 11.8 

Öğle 1 5.9 

İkindi 8 47.0 

Akşam 4 23.5 

Toplam 17 100.0 

Sevmediği yemekler 10 55.6 

Temiz değil 1 5.6 

Aynı yemekler 1 5.6 

Etli yemekleri sevmiyor 1 5.6 

Doymuyor 1 5.6 

Toplam 18 100.0 

Yemeklerin doyuruculuğu 
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Evet 70 85.4 

Hayır 4 4.9 

Bazen 8 9.7 

Toplam 82 100.0 

Doymama nedeni 

  

Beğenmediği yemekler 10 83.3 

Yemek miktarı az 2 16.7 

Toplam  12 100.0 

 

Çocukların en çok yemek tükettikleri öğün %40.3 ile öğle öğünüdür. Çocukların %78.0’i yuva yemeğini 

beğenmekte, %85.4’ü yemekleri doyurucu bulmaktadır (Tablo 4). 

Tablo 5. 6–8 ve 9- 13 yaş grubu çocukların günlük aldıkları enerji ve besin ögeleri miktarlarının 

RDA önerilerini karşılayabilme oranlarına göre dağılımları 

  6-8 yaş grubu (n:25) 9-13 yaş grubu (n:57)   

  1 2 3 1 2 3   

Enerji ve Besin 

Ögeleri 

S % S % S % S % S % S % p 

Enerji 4 16 19 76 2 8 2 3,5 4

8 

84 7 12 >0.05 

Karbonhidrat   3 12 22 88   3 5,4 54 95 >0.05 

Protein     25 10

0 

  2 3,5 55 97 >0.05 

Posa  18 72 7 28   2

0 

35 3

4 

60 3 5,3 <0.05

* 

Vitamin A   5 20.

0 

20 80.

0 

  1

4 

25.

0 

43 75.

0 

>0.05 
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Vitamin B1 7 28.

0 

17 68.

0 

1 4.0 7 12.

0 

4

8 

84.

0 

2 3.5 >0.05 

Vitamin B2   7 28.

0 

18 72.

0 

  7 12.

0 

50 88.

0 

>0.05 

Vitamin B6 1 4.0 12 48.

0 

12 48.

0 

7 12.

0 

3

3 

58.

0 

17 30.

0 

>0.05 

Vitamin C 2 8.0 1 4.0 22 88.

0 

1

0 

18.

0 

1

2 

21.

0 

35 61.

0 

<0.05

* 

Kalsiyum 22 88.

0 

1 4.0 2 8.0 2

4 

42.

0 

3

2 

56.

0 

1 1.8 <0.05

* 

Demir    9 36.

0 

16 64.

0 

1

5 

26.

0 

2

2 

39.

0 

20 35.

0 

<0.05

* 

Çinko    8 32.

0 

17 68.

0 

1 1.8 1

5 

26.

0 

41 72.

0 

>0.05 

1: yetersiz (> %67), 2: yeterli (< %67-133), 3: fazla (> %133) 

*:<0.05 anlamlılık değeri 

6–8 yaş grubu çocukların %76.0’sı, 9–13 yaş grubu çocukların %84.2’si normal sınırlarda enerji almak-

tadırlar. 6-8 yaş grubu çocukların %72.0’sinin posa ve %88.0’inin kalsiyumu yetersiz aldıkları görül-

mektedir. 6–8 yaş grubu ile 9–13 yaş grubu arasında posa, C vitamini, kalsiyum ve demir değerlerinin 

RDA’ya göre karşılanma yüzdelerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 

SONUÇ 

Bu çalışma, yuvada kalan çocukların beslenme durumlarını saptamak ve antropometrik öllçümlerinnni 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaya katılan çocukların cinsiyetleri neredeyse eşit orandadır. 

Yuvaya gelen çocukların çok büyük bir ksısmının anne ve babası sağdır (%81.7). En yüksek orandaki 

yuvaya geliş nedeni boşanmadır. Çoğunluğun bir akrabası ile bağlantısı olup, neredeyse tamamının teş-

hiş konulmuş herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır.  

Bu çalışmada çocukların vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları ölçülmüştür ve kız ve erkeklerin değerleri 

karşılaştırıldığında elde edilen değerlerin ortalamaları arasında fark bulunmamıştır. Bu değerler üç re-

ferans değer ile (WHO, NCHS ve Neyzi) karşılaştırılmıştır.  

Yaşa göre vücut ağırlığı durumlarına bakıldığında; üç referans değere göre kız çocuklarının NCHS; 

%22,7, WHO; %5.5 ve Neyzi; %25’inin;  erkeklerin ise NCHS; %21.1, WHO; %19.5 ve Neyzi; 

%21,1’inin <5-<15 persentillerde (çok zayıf-zayıf) olduğu bulunmuştur. WHO tarafından yaşa göre vü-

cut ağırlığı değerleri çocuklar arasındaki büyüme atağının farklı olmasından kaynaklı sadece 5-10 yaş 
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grubu için belirlenmiştir. Bu nedenle WHO’a göre yaşa göre ağırlık değerlendirmesi, sayı azlığı nede-

niyle diğerlerinden daha düşüktür.  

Yaşa göre boy uzunluğu persentillerine bakıldığında üç referansa göre bodur (<5. persentil) olanların 

oranı kızlarda NCHS; %20.5, WHO; %25 ve Neyzi; %25; erkeklerde ise NCHS; %36.8, WHO; %36.9 

ve Neyzi; %36.8 olarak saptanmıştır. Yaşa göre BKİ persentillerine bakıldığında WHO ve NCHS de-

ğerlerine göre çok zayıf veya zayıf çocuk bulunmamaktadır. Çocukların cinsiyetlerine göre vücut ağır-

lığı, boy uzunluğu ölçümlerinin ve BKİ değerlerinin üç ayrı referans değere göre değerlendirme sonuç-

larının karşılaştırılması sonucunda aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0.05).  

Çocukların vücut ağırlıkları ve boy uzunluklarına bakıldığında, yaşıtlarına göre düşük vücut ağırlığına 

(erkeklerde ve kızlarda yaklaşık %20) ve özellikle düşük boy uzunluğuna (erkeklerde yaklaşık %60, 

kızlarda yaklaşık %40) sahip oldukları görülmektedir (Tablo 3). Bu çocukların genel sağlık durumları-

nın iyi olmasına karşın gelişimlerini özellikle yansıtan boy uzunluğunun kısa olması, geçmişte yaşanmış 

malnütrisyon ve/veya sık geçirilen enfeksiyon öyküsünün olduğunu düşündürmektedir. Kurumda kalan 

çocuklarda yapılan benzer bir çalışmada; WHO/NCHS değerlendirmesine göre çocukların %37.1'i bo-

dur (yaşa göre boy), %31.4'ü zayıf (yaşa göre ağırlık) ve % 34.3'ünün çok zayıf (yaşa göre BKİ) olduğu 

bulunmuştur. Beslenme durumu, kurum bakımında olmayan çocuklarla karşılaştırıldığında, yetersiz 

beslenme prevelansının kurumda kalanlarda daha fazla olduğu saptanmıştır (Kamath et al., 2017). 

Bu çalışmada çocukaların besin alımları 6-8 yaş ve 9-13 yaş olarak iki grup olarak RDA’ya göre değer-

lendirilmiştir. Çocukların büyük çoğunluğunun enerji ve besin ögelerinin yeterli düzeyde karşıladıkları 

görülmektedir. Çocukların, kurumda düzenli yemek yemeleri ve beslenme ilkeleri doğrultusunda hazır-

lanmış yemek çeşitlerini tüketmelerinin bu durumu üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Ancak araş-

tırma sonucunda, özellikle 6–8 yaş çocuklarda kalsiyum ve posa alımında yetersizlik saptanmıştır. Grup-

larda karbonhidrat, protein alımları bir yetersizlik gözlenmezken, en büyük yetersizlik posa ve kalsiyum 

alımında olduğu tespit edilmiştir. 6-8 yaş grubu çocukların %72’si posayı yetersiz alırken, 9-13 yaş 

grubu çocuklarda bu oran %35.1’dir. 6-8 yaş grubu çocukların %88’i, 9-13 yaş grubu çocukların 

%42.1’i kalsiyumu yetersiz almaktadır. Bu dönemde büyüme ve gelişmede kalsiyumun ne kadar önemli 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Ca alımının yetersizliğini ortadan kaldırmak için Ca kaynağı 

besinlerin menülerde arttırılması oldukça önemlidir. Çalışmanın yapıldığı yuvada, süt-yoğurt ve meyve 

türü besinler, genellikle ara öğünlerde verilmektedir. Çocuklarında en çok atladıkları öğünün ikindi 

öğünü olması ve tüketilen miktarların da yetersiz olduğunun görülmesi bu durumun nedeni olabileceğini 

düşündürmektedir. Ayrıca, çocukların besin tüketim takibinin iyi yapılmaması ve menüde bu besin 

gruplarının yetersizliği de bu durumun oluşmasında etkili olabilir. Çocuklara, doğru beslenme alışkan-

lıklarının kazandırılması için etkin bir beslenme eğitimi verilerek bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Çocuk-

ların memnuniyet düzeylerini ve dolayısıyla besin tüketimlerini artırmak için, menü düzenlenirken ço-

cukların sevdikleri yemeklerin yer almasına özen gösterilmelidir.   
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PERİMENOPOZAL ANORMAL UTERİN KANAMADA KULLANILAN 

LEVONORGESTRELLİ RAHİM İÇİ SİSTEMİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL 

PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

Burcu Dinçgez ÇAKMAK1, Gülten ÖZGEN1, Levent ÖZGEN2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Has-

talıkları ve Doğum Kliniği, Bursa / Türkiye 

2Bursa Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa / Türkiye 

Öz: Levonorgestrelli Rahim İçi Sistem(LNG-IUS) son yıllarda anormal uterin kanamada oldukça efek-

tif kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Çalışmamızda, anormal uterin kanama nedeniyle LNG-IUS uygu-

lanan perimenopozal kadınlarda, LNG-IUS’un hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine 6. ve 

12.aydaki etkileri değerlendirilmiştir. Retrospektif özellikteki çalışmamıza Ocak 2016-Nisan 2019 ara-

sında  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Jinekoloji polikliniğine 

başvuran, anormal uterin kanama tanısı almış ve LNG-IUS uygulanmış perimenopozal 100 hasta dahil 

edildi. Kayıtlardan hastaların yaş, vücut kitle indeksi, gravida, parite, tedavi başlangıcı ve sonrası 6. ve 

12.ay hemogram değerleri, aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, ferritin ve kreatinin dü-

zeyleri kaydedildi. Hastaların hematolojik ve biyokimyasal değerleri 0.ay, 6.ay ve 12.aylar arasında 

karşılaştırıldığında aspartat aminotransferaz(p=0,294), alanin aminotransferaz(p=0,358) ve kreati-

nin(p=0,425) değerleri açısından anlamlı fark saptanmazken hemoglobin ve ferritin değerlerinin 0.ay, 

6.ay ve 12.ayda anlamlı artış gösterdiği tespit edildi. Ayrıca 6.aydaki hemoglobin değerinin 0.aydaki 

değerden(p<0,001); 12.aydaki hemoglobin değerinin ise 6.aydaki hemoglobin değerinden (p<0,001) an-

lamlı olarak yüksek olduğu gözlendi. Ferritin değerleri ile yapılan karşılaştırmada da benzer şekilde 

6.aydaki ferritin değerinin 0.aydaki değerden(p<0,001); 12.aydaki ferritin değerinin ise 6.aydaki ferritin 

değerinden(p<0,001) anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. Anormal uterin kanama perimenopozal 

dönemde sık karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Gerek oral olarak kullanılan ilaçlar gibi karaciğer 

ve böbrek fonksiyonları üzerine yan etkiye sahip olmayışı, gerekse kanamayı azaltarak anemiyi tedavi 

edebilmesi açısından LNG-IUS kanama tedavisinde kullanılan önemli bir tedavi seçeneğidir. Biz de bu 

çalışmada LNG-IUS’un karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozmadan anemiyi düzelttiğini destekle-

yici veriler sunduk.  

Anahtar Kelimeler: Anormal Uterin Kanama, Hemoglobin, Levonorgestrelli Rahim İçi Sistem, Peri-

menopozal 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Anormal uterin kanama alışılmış olan menstruasyon düzeninden sapma olarak tanımlanır. Normal mens 

kanamasında toplam kanama miktarı günlük 20-80 ml ve adet süresi 1-7 gündür (ACOG,2012:197-206). 

Bu kanama miktarından fazla olan kanamalar demir eksikliği anemisine sebep olabilmektedir. Ağır 

menstrüel kanama jinekolojik pratikte kadınların yaklaşık olarak %12’sini etkilemektedir 

(Cheong,2017:103-114). Aşırı kanama sonucunda halsizlik, yorgunluk, depresyon, hayat kalitesinde 

azalma, günlük aktivitelerde kısıtlılık ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk meydana gelebilmektedir.  

Genel olarak perimenopozal anormal uterin kanama ovulatuvar ve primer endometriyal bozukluklar, 

fibroid, endometriozis ve jinekolojik malignitelerin semptomu olarak ortaya çıkmaktadır. Perimenopo-

zal dönemde anormal uterin kanama nedeniyle başvuran hastalarda hormonal, non-hormonal ve cerrahi 
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tedaviler uygulanmaktadır. Bening lezyonlar için hormonal ve non-hormonal tedavi modaliteteleri uzun 

yıllardır kullanılmaktadır (Davies,2017:70-77). Medikal tedavinin başarısız ya da hasta için uygun ol-

madığı durumlarda histeroskopik endometrial ablasyon ya da histerektomi gibi cerrahi seçeneği dene-

nebilir. Levonorgestrelli Rahim İçi Sistem (LNG-IUS) son yıllarda oldukça efektif kullanılan, cerrahi 

olmayan, uzun etkili alternatif bir seçenektir. Levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem (Mirena®) 

1990 yılında Finlandiya’da üretilen ve 2000 yılında Amerika’da FDA (Food and Drug Administration) 

onayı alarak kullanımı yaygınlaşan, jinekolojideki önemli gelişmelerden birisidir (Vilos,2011:75-80). 

Anormal uterin kanamada LNG-IUS kanama hacmini konvansiyonel medikal tedaviye kıyasla önemli 

ölçüde azaltarak oldukça etkin bir rol oynamaktadır (Qui,2014:1700-1713). 

AMAÇ  

Bu çalışmada, anormal uterin kanama nedeniyle LNG-IUS uygulanan perimenopozal kadınlarda, LNG-

IUS’un hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine 6. ve 12. aydaki etkileri değerlendirilmiştir.     

KAPSAM 

Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalık-

ları ve Doğum Kliniği jinekoloji polikliniğine Ocak 2016- Nisan 2019 tarihleri arasında anormal uterin 

kanama tanısı almış ve LNG-IUS uygulanmış perimenopozal hastaları kapsamaktadır.    

YÖNTEM  

Retrospektif tasarıma sahip olan çalışmamıza Ocak 2016- Nisan 2019 zaman aralığında Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

jinekoloji polikliniğine başvuran, anormal uterin kanama tanısı almış ve LNG-IUS uygulanmış perime-

nopozal 100 hasta dahil edildi. Kliniğimize başvuru anında tüm hastalardan rutin olarak yapılacak iş-

lemler ve bilimsel çalışmalara katılım konusunda bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmaktadır. Ça-

lışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lokal Etik 

Kurulu tarafınca 2011-KAEK-25 2019/05-21 sayı numarası ile onaylanmıştır.  

Çalışma Grubu  

Çalışmaya Ocak 2016- Nisan 2019 zaman aralığında kliniğimizde anormal uterin kanama tanısı almış 

ve LNG-IUS uygulanmış perimenopozal 100 hastadahil edildi. Hasta kayıtlarından hastaların yaş, boy, 

kilo, vücut kitle indeksi, gravida, parite, tedavi başlangıcı ve sonrası 6. ve 12. ay hemogram değerleri, 

ferritin, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz ve kreatinin düzeyleri kaydedildi. 

Gebelik testi pozitif olan, geçirilmiş veya mevcut derin venöz trombozu olan, memede premalign veya 

malign kitlesi bulunan, kanser öyküsü veya serebrovasküler hastalık öyküsü olanlar, endometriyal bi-

yopsi sonucu endometriyum adenokarsinomu olarak rapor edilen hastalar ve herhangi bir nedenle 1 

yıldan önce LNG-IUS’u çıkarılan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

İstatistiksel Analiz  

İstatistiksel analizler SPSS Sürüm 21.0. (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Armonk, NY: IBM Corp.) programı ile yapıldı. Verilerin normal dağılıp dağılmadığının değerlendiril-

mesinde Shapiro Wilk testi kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verilerinin sunul-

masında nicel ve normal dağılan değişkenler için ortalama ± standart sapma, normal dağılmayan veriler 
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için ise medyan (minimum-maksimum) değerler kullanıldı. Hematolojik ve biyokimyasal değişkenlerin 

0.ay, 6.ay ve 12.ay değerlerinin karşılaştırılmasında normal dağılan değişkenler için Repeated ANOVA 

testi, normal dağılmayan değerlerin karşılaştırılmasında ise Friedman testi kullanıldı. Başlangıç (0.ay) 

ile 6.ay ve 6.ay ile 12.ay değerlerinin karşılaştırılmasında ise normal dağılan değişkenler için paired t 

test, normal dağılmayan değerlerin karşılaştırılmasında ise Wilcoxon işaret sıra testi uygulandı. İstatis-

tiksel olarak α =0.05 değeri anlamlı kabul edildi.     

BULGULAR  

Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterildi. Buna göre; medyan yaş 

42 olup çalışmaya dahil edilen en genç hasta 35, en yaşlı hasta ise 48 yaşındaydı.  

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri 

Değişken  Hasta (n=100) 

Yaş (yıl) 42 (35-48) 

Gravida (n) 3 (1-8) 

Parite (n) 2 (0-7) 

Vücut kitle indeksi (kg/m2) 28,75 ± 3,53 

Hastaların hematolojik ve biyokimyasal değerleri 0.ay, 6.ay ve 12.aylar arasında karşılaştırıldığında as-

partat aminotransferaz (p=0,294), alanin aminotransferaz (p=0,358) ve kreatinin (p=0,425) değerleri 

açısından anlamlı fark saptanmadı. Hemoglobin ve ferritin değerlerinin ise 0.ay, 6.ay ve 12.ayda istatis-

tiksel olarak anlamlı artış gösterdiği tespit edildi (Tablo 2). Ayrıca hemoglobin değerleri 0. ay ile 6.ay 

ve 6.ay ile 12.ay arasında karşılaştırıldı. Altıncı aydaki hemoglobin değerinin 0.aydaki değerden 

(p<0,001); 12.aydaki hemoglobin değerinin ise 6.aydaki hemoglobin değerinden (p<0,001) anlamlı ola-

rak yüksek olduğu gözlendi. Ferritin değerleri ile yapılan karşılaştırmada da benzer şekilde 6.aydaki 

ferritin değerinin 0.aydaki değerden (p<0,001); 12. aydaki ferritin değerinin ise 6. aydaki ferritin değe-

rinden (p<0,001) anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi.  
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Tablo 2. Hastaların hematolojik ve biyokimyasal özellikleri 

 0. ay 6. ay 12. ay p 

Hemoglobin (gr/dl) 9,85 ± 1,12 10,97 ± 1,03 12,04 ± 0,80 <0,001 

Ferritin (ml/ng) 18 (10-26) 26 (18-31) 36 (27-45) <0,001 

Aspartat aminotransferaz (İÜ/mL) 20 (8-28) 18 (10-31) 19 (10-31) 0,294 

Alanin aminotransferaz (İÜ/mL) 11 (4-40) 11 (6-29) 12 (6-39) 0,358 

Kreatinin (mg/dl) 0,66 (0,4-1,4) 0,7 (0,4-1,1) 0,7 (0,5-1,3) 0,425 

 

SONUÇ  

Levonorgestrel salgılayan intrauterin araç günümüzde kontraseptif özelliğinin yanı sıra ağır menstrüel 

kanamada ve östrojen replasman tedavisi alan olgularda endometriyumu koruma amaçlı sıklıkla kulla-

nılan bir yöntemdir (Concin,2009:1-9). T şeklindeki bu sistemin gövdesi 52 mg levonorgestrel içeren 

rezervuara sahiptir ve buradan günde 20 μg levonorgestrel uterin kaviteye salınır. Endometriyal baskı-

lama ve atrofiye neden olan LNG-IUS bunu endometriyum hücrelerinde anti-proliferatif etki göstererek 

gerçekleştirmektedir. Bu etkisiyle hem mens süresini kısaltmakta hem de kanama miktarını azaltmakta-

dır (Jones,2000:162-172).  

Literatürde LNG-IUS’un anemi üzerine etkisini değerlendiren çok sayıda çalışma mevcuttur.  Desai ve 

arkadaşları menorajisi olan 40 kadını değerlendirdikleri çalışmalarında LNG-IUS’un tedavide etkili ve 

güvenli olduğunu bildirmişlerdir (Desai,2012:20-3). Kaunitz ve arkadaşlarının çalışmasında da anormal 

uterin kanama tanılı 82 hasta 6 ay boyunca takip edilmiş ve hemoglobin ve ferritin değerlerinde anlamlı 

artış saptanmıştır (Kaunitz,2012:452-7). Ülkemizden yapılan çalışmalar da bu sonuçları destekleyici 

niteliktedir. Pul ve arkadaşları anormal uterin kanama nedeniyle LNG-IUS uyguladıkları hastalarının 

yaklaşık %75’inde menstrüel kanama paterninde düzelme ve hemoglobin değerlerinde artış rapor etmiş-

lerdir (Pul,2016:195-197). 

Çalışmamız ile benzer tasarıma sahip olan ve tedavi öncesi, 6. ay ile 12.ay hemoglobin değerlerinin 

değerlendirildiği bir çalışmada ortalama hemoglobin konsantrasyonları tedavi öncesinde 10,2±0,80 g/dl; 

6.ayda 11.8±0.84 g/dl ve 12.ayda ise 12.9±0.50 g/dl olarak belirtilmiştir. Hemoglobin değerlerinde bazal 

değer ile hem 6.ay hem de 12.aylar arasında, ayrıca 6.ay ve 12.aylarda istatistiksel anlamlı fark tespit 

edilmiştir (Özsoy,2013:5-9). Kriplani ve arkadaşları da 12.ayda hemoglobin seviyelerini değerlendirmiş 

ve bir yılın sonunda ortalama hemoglobin düzeylerinde 10.5±1.5 g/dl’den 11.5±1.4 g/dl’ye anlamlı bir 

artış saptamışlardır (Kriplani,2007:190-4). Bizim çalışmamızda da 0.ayda ortalama hemoglobin değeri 

9,85±1,12 g/dl, 6.ayda 10,97±1,03 g/dl ve 12.ayda 12,04±0,80g/dl olarak bulundu. Altıncı aydaki he-

moglobin değerinin 0.aydaki değerden; 12.aydaki hemoglobin değerinin ise 6.aydaki hemoglobin değe-

rinden yüksek olduğu gözlendi. Ayrıca hemoglobin ve ferritin değerlerinde artış gözlenirken karaciğer 

ve böbrek fonksiyon testlerinin değişmediği saptandı.  
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Sonuç olarak, anormal uterin kanama ve getirdiği olumsuz sonuçlar, perimenopozal dönemde sık karşı-

laşılan önemli bir sağlık sorunudur. Gerek oral olarak kullanılan ilaçlar gibi karaciğer ve böbrek fonk-

siyonları üzerine yan etkiye sahip olmayışı, gerekse kanamayı azaltarak anemiyi tedavi edebilmesi açı-

sından LNG-IUS kanama tedavisinde kullanılan önemli bir tedavi seçeneğidir. Biz de bu çalışmada 

LNG-IUS’un karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozmadan anemiyi düzelttiğini destekleyici veriler 

sunduk.  
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MENSTRÜASYON DÖNGÜSÜNÜN UYKU KALİTESİ VE İŞTAH ÜZERİNE ETKİSİ 

Aysun YÜKSEL1, İdil ALPAT2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Menstrual kanamanın ilk günü ile bir sonraki kanamanın ilk günü arasındaki dönem olan insan 

menstrüasyon döngüsü, tipik olarak 25-35 gün sürer. Menstrual döngü, kabaca foliküler ve luteal faz 

olmak üzere iki aşamaya ayrılır. Döngünün ilk aşaması olan foliküler faz, adet kanamasının birinci gü-

nünde başlar ve ovülasyon ile sonlanır. Bunu takiben luteal faz başlar. Foliküler fazda; östrojen, lutein-

leştirici hormon ve folikül uyarıcı hormon seviyeleri artış gösterirken, luteal fazda östrojen ve proges-

teron hormon seviyeleri artış gösterir. Yapılan bazı çalışmalarda menstrual döngü boyunca hormon se-

viyelerindeki bu değişimlerin hem uyku kalitesini hem de iştah düzeyini etkilediği gösterilmiştir. Menst-

rual döngü boyunca uyku evrelerinde de farklılar olduğu belirlenmiştir. Luteal fazda REM uyku süresi-

nin progesteron ve östradiol seviyeleri ile negatif ilişkili olduğu, bu dönemde REM uyku süresinin daha 

kısa olduğu belirlenmiştir. Öznel uyku kalitesinin, premenstrual evrede ve menstrüasyon sırasında daha 

kötü olabildiği belirtilmektedir. Ayrıca, luteal fazda uyku dengesizliği görüldüğü ve bunun uyku kalite-

sinin düşmesine neden olabileceği öne sürülmüştür. Endokrin sistemler hem uykudan hem de endojen 

sirkadiyen ritimlerden etkilenir. Menstrual dönemin farklı aşamalarında yaşanan hormonal değişimlerin, 

bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve iştahı etkileyebilmektedir. Östradiolün besin alımını engellediği, 

progesteronun ise iştah ve besin alımını artırıcı etkileri olabileceği belgelenmiştir. Değişen iştah düze-

yinin besin seçimlerini etkileyebildiği ve bunun obezite riskini artırabileceği düşünülmektedir. Bu der-

leme makalede, menstrüasyon döngüsü boyunca uyku kalitesi ve iştah düzeyinde gerçekleşen değişimler 

güncel bilgiler ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Menstrüasyon, Uyku Kalitesi, İştah, Beslenme, PMS 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Aylık menstürasyon döngüsü, yaşam için gerekli olan birçok fizyolojik ritimden birini temsil eder (Dra-

per ve ark., 2018). Menarş veya ilk menstrüasyon döneminden üremenin sonunu işaret eden menopoza 

kadar kadınlar, üremeyi düzenleyen hormonlardaki aylık değişimleri yaşar. Bu hormonların, doğrudan 

üreme işlevlerinin dışında; ruh hali, vücut ısısı, solunum, otonom sinir sistemi, uyku, iştah ve diğer 

birçok fonksiyonu düzenleyen yaygın etkileri vardır (Baker & Lee, 2018). Bir döngünün kanamasının 

ilk günü ile bir sonraki döngünün kanamasının ilk günü arasındaki aralık olarak tanımlanan insan menst-

rüasyon döngüsü, yirmili yaşlarındaki kadınlar için ortalama 28 ve kırklı yaşlarındaki kadınlar için or-

talama 26 gün olmak üzere tipik olarak 25 ila 35 gün sürmektedir (Bull ve ark., 2019; Baker ve ark., 

2020). Menstrüasyon döngüsü hormonal dalgalanmalara göre, kabaca, foliküler faz (FP) ve luteal faz 

(LP) olmak üzere iki aşamaya ayrılır. FP, adet kanamasının birinci gününde (döngünün birinci günü) 

başlar ve ovülasyon (yumurtlama) ile son bulur. FP, ovülasyon döneminden hemen önce östrojen, foli-

kül uyarıcı hormon (FSH) ve luteinleştirici hormonun (LH) salgısının artmasıyla karakterize olan bir 

fazdır. Ovülasyon dönemini LP takip eder. Bu faz, yükselen progesteron ve östrojen seviyeleri ile ka-

rakterizedir ve döngü süresince progesteronun östrojen tarafından engellenmediği tek zamandır. Menst-

rüasyon döngüsünde meydana gelen östrojen ve progesteron hormonu düzeylerindeki normal değişiklik, 

serotonerjik işlev üzerinde etkili olur ve bu da premenstrual semptomları belirler (Souza ve ark., 2018). 
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Menstrual döngünün farklı evrelerinde görülen farklı hormon seviyeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Kli-

nik kılavuzlar, bir kadının ortalama döngü uzunluğunun 28 gün olduğunu, en fazla 25-30 gün aralığına 

geldiğini ve luteal fazın neredeyse her zaman 14 gün sürdüğünü belirtmektedir (Bull ve ark., 2019). 

Tablo 1. Menstrual döngü aşamalarına göre kadın cinsiyet hormonlarının seviyeleri 

  Progesteron LH Östradiol FSH 

Menstrual faz Düşük Düşük Düşük Düşük 

Foliküler faz Düşük Yüksek Yüksek Yüksek 

Periovulatuar Düşük Düşük Düşük Düşük 

Luteal faz Artışa geçer Düşük Artışa geçer Düşük 

Geç luteal faz Azalışa geçer Düşük Azalışa geçer Düşük 

LH: Luteinleştici Hormon, FSH: Folikül Uyarıcı Hormon 

Menstrüasyon Döngüsünde Uyku ve Uyku Kalitesi 

Uyku 

Tüm memelilerde enerjinin korunmasını, sinir sisteminin gelişim ve onarımını sağlayan doğal bir sü-

reçtir. Sinir sistemi başta olmak üzere birçok vücut fonksiyonu ile ilişkilidir (Şahin & Aşçıoğlu, 2013). 

Uyku, eş zamanlı olarak gelişen bir dizi fizyolojik olay sonucunda oluşmaktadır. Uykunun başlatılması 

ve sürdürülmesinde kortikal ve subkortikal birçok beyin bölgesi rol alır (Şahin & Aşçıoğlu, 2013). Uyku, 

enerji metabolizması, glikoz regülasyonu ve iştah dahil olmak üzere, metabolik işleyişin önemli bir mo-

dülatörüdür ve obezite gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar için bir risk faktörü oluşturabilmektedir 

(Pot, 2018). Uyku-uyanıklık döngüsü; biyolojik ritme bağlı olarak oluşmaktadır ve oluşumunda 24 saat 

süren evrelerin tekrarlaması ile oluşan sirkadiyen ritim belirleyicidir. Uykuda temel olarak 2 farklı evre 

vardır. Bunlar; hızlı göz hareketlerinin eşlik ettiği REM ve hızlı göz hareketlerinin olmadığı non-REM 

(NREM) uykudur. Tipik bir gece boyunca NREM ve REM uykularının tüm evreleri oluşmakta ve özel-

likle sabah saatlerine doğru daha derin, daha uzun REM dönemleri meydana gelmektedir.23 Uykunun 

başlamasından yaklaşık 90 dakika sonra ilk REM dönemi oluşmaktadır. Uyku başlangıcından ilk REM 

uykusunun sonuna kadar geçen dönem “uyku siklusu” olarak adlandırılır.   

REM uykusundan yoksun bırakılan bireylerde psikiyatrik rahatsızlıkların daha sık görülmesi, bu döne-

min ruhsal dinlenme ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Rüyalar sıklıkla REM uyku döneminde 

görülmektedir. Ayrıca bu dönemde sinir sistemi aktive olmakta ve kalp hızı, solunum sayısı, kan basıncı 

artmakta ve düzensizleşmektedir. Menstrual döngü boyunca farklı uyku evrelerinin durumu incelendi-

ğinde; luteal fazda, REM uyku süresinin progesteron ve östradiol seviyeleri ile negatif ilişkili olduğu ve 

REM uyku süresinin bu dönemde daha kısa olduğu (Baker & Lee, 2018) gösterilmiştir.  

                                                            
23 https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Understanding-Sleep 
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Menstrüasyon Döngüsünde Uyku Kalitesi 

Amerika Ulusal Uyku Vakfı’nın “Sleep in America” araştırmasından elde edilen sonuçlara göre, menst-

rüasyon döngüsü devam eden kadınların %25-33'ünün menstrüasyon öncesindeki hafta veya menstrü-

asyon sırasında uyku bozukluklarından şikayet ettiği ve şiddetli Premenstrual Sendrom (PMS) bildiren 

kadınların uykusuzluk ve gündüz uyku hali semptomları yaşadığı tespit edilmiştir (Zheng ve ark., 2015). 

Şiddetli PMS yaşayan kadınların geç luteal faz döneminde sıklıkla insomni, rahatsız edici rüyalar, kötü 

uyku kalitesi, gündüz uykululuğu ve yorgunluk gibi uyku semptomları bildirdikleri belirtilmektedir (Ba-

ker & Lee, 2018).  

Menstrual döngü boyunca uyku kalitesini araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda öznel 

uyku kalitesinin, premenstrual evrede ve menstrüasyon sırasında daha kötü olabildiği belirtilmektedir 

(Komada, 2019). Kanada’da, 18-40 yaşları arasındaki 76 kadın ile yürütülen bir çalışmada, menstrüas-

yon döngüsü evreleri arasında uyku kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı, küçük bir fark olduğu görül-

müştür. Kadınlar premenstrual dönemde menstrual döngünün diğer dönemlerine kıyasla daha kötü öznel 

uyku kalitesi bildirmiştir (Romans ve ark., 2015). Benzer şekilde, Ozone ve ark. (2016) menstrual dön-

güsü devam eden, sağlıklı 12 kadın ile yürüttüğü bir çalışmada, katılımcıların uyku ölçümleri polisom-

nogram kullanılarak yapılmış ve uyku istikrarsızlığını temsil eden “Siklik Alternan Pattern (CAP)” 

oranı, LP döneminde FP dönemine göre önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Uyku dengesizliğinin 

kötüleşmesinin LP’de uyku kalitesinin düşmesine neden olabileceği öne sürülmüştür. Çin’de 12-18 yaş, 

5800 kız ile yürütülen bir çalışmada; menstrüasyon döneminin 7 gün veya daha uzun sürmesi, menstrual 

döngünün düzensizliği, menstrual ağrı varlığı ve menarş yaşının 11 yaş veya daha küçük olmasının; 

insomni semptomları ile güçlü şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur (Liu ve ark., 2017). Düzensiz menst-

rual döngü ve ağrı, aynı zamanda kötü uyku kalitesi ile güçlü bir şekilde ilişkili bulunmuştur.  

Menstrüasyon Döngüsü Boyunca Beslenme ve İştah  

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan 

besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak amacıyla bilinçli yapılması gereken bir 

davranıştır.24 Beslenme, sağlık ve gelişimin kritik bir parçasıdır. İyi beslenme; gelişmiş sağlık, daha 

güçlü bir bağışıklık sistemi, daha güvenli bir gebelik ve doğum, daha düşük bulaşıcı olmayan hastalık 

riski (diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi) ve uzun ömür ile ilişkilidir.25 

İştah, belirli bir yiyecek için duyulan güçlü arzu olarak tanımlanır ve normal açlıktan daha yoğun ve 

seçici olarak deneyimlenir (Löfberg, 2020). İştah periferik ve nöronal düzenleyiciler ile düzenlenmekte 

ve kontrolü nöronal ve hormonal sinyallerle gerçekleşmektedir. Bu sinyallere karşı oluşturulan yanıt 

mekanizmaları, başta sindirim sistemi organları ve beyin olmak üzere birçok sistemi kullanarak açlık-

tokluk döngüsünün yürümesini sağlar (Büyükuslu, 2019). Menstrüasyon döngüsü bağlamında, iştah dü-

zeyinin hormonlar tarafından yönlendirilebileceği öne sürülmüştür (Löfberg, 2020).  

Endokrin sistemler hem uykudan hem de endojen sirkadiyen ritimlerden derinden etkilenir. Menstrual 

dönemin farklı aşamalarında yaşanan hormonal değişimlerin, bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve iş-

tah durumunu etkilediği bilinmektedir. İştah durumundaki değişimler sonucunda bireyin diyeti de bun-

dan etkilenmekte ve bu durum bireyde obezite gibi kronik hastalıklar görülme riskini artırabilmektedir 

                                                            
24 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/yeterli-ve-dengeli-beslenme-nedir.html 
25 https://www.who.int/health-topics/nutrition 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

329 

(Turner ve ark., 2018). Ayrıca, menstrual döngünün farklı fazlarında görülebilen düşük uyku kalitesi 

sonucunda; artmış ghrelin hormon seviyeleri, azalmış leptin hormon seviyeleri görülebilir ve bunun 

sonucunda açlık ve iştah düzeyi artabilir (Beccuti & Pannain, 2011). Bu durum obezite için bir risk 

faktörüdür. 

Üreme çağındaki birçok kadın PMS yaşadığı ve menstrüasyon döngüsü ile ilişkili fiziksel veya duygusal 

semptomlar gösterdiği bilinmektedir. Menstürasyon döngüsünün luteal fazında östrojenin progesteronu 

baskılamadığı dönemde, artan progesteronun iştah ve besin alımını artırıcı etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Bazı çalışmalarda, diğer yaygın PMS semptomları ile birlikte iştah artışında yüksek prevalans bulun-

muştur (Matsuura ve ark., 2020). Pek çok kadın, menstrüasyon döngüsünün evrelerinde, genel olarak 

tatlı (özellikle çikolata) ve daha tuzlu yiyeceklerin tüketimine bağlı olarak yeme alışkanlıklarını değiş-

tirmektedir (Souza ve ark, 2018). Östradiolün besin alımını engellediği, progesteronun ise tam tersi et-

kileri olabileceği belgelenmiştir (Hirschberg, 2012). Menstrual döngünün foliküler fazı ile karşılaştırıl-

dığında luteal faz sırasında kadınlarda artmış kalori alımı olduğuna dair kanıtlar vardır (Matsuura ve 

ark., 2020). Bu dalgalanmaların östrojenin iştah bastırıcı ve progesteronun iştahı uyarıcı etkilerini yan-

sıttığı varsayılmaktadır. Menstrüasyon döngüsünün luteal fazında östrojenin progesteronu baskılama-

dığı dönemde, artan progesteronun iştah ve besin alımını artırıcı etkisi olduğu bildirilmiştir (Matsuura 

ve ark., 2020). Progesteronun oreksijenik etkilerini yansıtan düzeylerinin ovülasyon sırasında (yüksek 

östradiol seviyeleri) enerji alımının en düşük ve luteal fazda (yüksek progesteron seviyeleri) enerji alı-

mının en yüksek olduğu bildirilmiştir (Löfberg, 2020).   

Progesteron ve östradiolün iştah üzerindeki bilinen etkilerinin yanı sıra, leptin gibi açlık ve tokluk du-

rumu ile ilişkili olan hormonlar da menstrual döngü ile bir ilişki içinde olabilmektedir. Ajala ve ark. 

(2013), serum leptin düzeyinin; menstrüasyon döneminde ve geç luteal fazda en düşük seviyede oldu-

ğunu, ovülasyon döneminde ve luteal fazın 21. gününde en yüksek seviyede olduğunu bulmuşlardır. 

Leptinin aksine, literatürdeki çalışmalar ghrelin hormonu seviyelerinin menstrual döngü süresince an-

lamlı düzeyde değişmediğini göstermektedir. Townsend (2016), döngü boyunca ghrelin seviyelerinde 

bir değişiklik gözlemlememiş, Šramkóvá ve ark. (2015) döngünün ortalarında ghrelinin azalma eğili-

minde olduğunu belirlemiş, ancak bu sonucu anlamlı bulmamışlardır. Düzenli menstrüasyon döngüsüne 

sahip, sağlıklı 259 kadınla yürütülen bir çalışmada; menstrual, foliküler ve ovulatuar evrelerle karşılaş-

tırıldığında luteal dönemde iştah, çikolata isteği, genel olarak tatlı isteği ve tuzlu aroma isteğinde ve 

toplam “aşerme” skorunda önemli bir artış olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda özellikle hayvansal pro-

teinler olmak üzere toplam protein alımının luteal fazda arttığı belirlenmiştir (Gorczyca ve ark., 2016).  

Menstrüasyon döngüsünün iştah durumunu etkilediği çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, çok 

yaygın görülen PSM’un şiddetlenmesinin beslenme alışkanlıkları için bir risk faktörleri olabileceğine 

odaklanan çok az çalışma vardır. Fast food tüketimi gibi sağlıksız beslenme alışkanlıklarının Türk öğ-

rencilerde PMS riskini artırdığı gösterilmiştir (Işık ve ark., 2016). Hindistan’da mens gören 12-18 yaş 

arasındaki 83 adölesan ile yürütülen bir çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğunun (n=54) abur cu-

bur tükettiği gözlenmiş, çalışma sonucunda fazla kilolu olan ve abur cubur tüketen adölesan kızlarda 

PMS semptomlarının daha yaygın olduğu bildirilmiştir (Gayathri & Santhosh, 2018). Ayrıca, kilo ver-

mek için uygulanan sağlıksız diyetler, dismenore ile ilişkilendirilmiştir.   
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SONUÇ  

Kadın cinsiyet hormonlarının seviyelerinin menstrual döngü boyunca değişkenlik göstermesi, kadınla-

rın besin alımı ve iştah düzeyini etkileyebilmektedir. Bu hormonlarından biri olan östradiol’in iştah 

azaltıcı, progesteron’un ise iştah arttırıcı özellikte olduğu belirlenmiştir. Genellikle, kadınların menst-

rual döngünün luteal fazında yüksek enerji yoğunluğuna sahip yiyecekleri daha fazla tercih ettiği bildi-

rilmektedir. Bunun sonucunda toplam enerji alımında artış olabileceği söylenebilir. Ayrıca luteal faz-

daki progesteron hormonu artışı bu durumdan sorumlu gibi görünmektedir. Aynı zamanda tokluk hor-

monu olarak bilinen leptin hormonunun geç luteal fazda (PMS dönemi) en düşük seviyelerinde olması-

nın, PMS dönemindeki iştah artışının arkasındaki neden olabileceği düşünülmektedir. Menstrual döngü 

boyunca değişen hormon seviyeleri ve uyku kalitesi, kadınların diyetlerinde değişikliklere neden olabil-

mekte, bu da obezite görülme riskini arttırabilmektedir. Menstrüasyon döngüsünün iştah düzeyini ve 

beslenme alışkanlıkları etkilemesinin yanı sıra, beslenme alışkanlıklarının da menstrual döngü ve PMS 

üzerinde etkisi olabileceği unutulmamalıdır. Buna göre; fast food ve abur cubur tüketimi gibi sağlıksız 

beslenme alışkanlıklarının PMS semptomlarını kötüleştirebildiği söylenebilir. Kadınların tüm bunları 

göz önünde bulundurarak hem sağlıklı beslenme hem de normal vücut ağırlığını koruyacak şekilde, 

besin tercihlerine ve uyku düzenlerine dikkat etmesi önemlidir.  
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BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN GEÇ PRETERM 

YENİDOĞAN BEBEKLERDE MORBİDİTE VE MORTALİTE 

Fatma ÇAKMAK ÇELİK 

Bahçeşehir Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji BD, İstanbul /  Türkiye 

Öz: Geç preterm (GP) bebekler 34⁰⁄₇ - 36⁶⁄₇ gestasyonel haftalar arasında doğan bebeklerdir. Daha erken 

haftalarda doğan bebeklerden daha az riskli olmalarına rağmen zamanında doğan bebeklere göre artmış 

morbidite ve mortaliteye sahiptirler. Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen GP be-

beklerin maternal sorunları, morbidite ve mortalite oranlarının belirlenmesi amaçlandı. Ünitemizde 

20/11/2016-20/09/2020 tarihleri arasında takip ettiğimiz 231 GP bebeğin dosyaları geriye dönük olarak 

incelendi. Bir bebek konjenital diyafragma hernisi nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Analizler 230 bebek 

üzerinden yapıldı. Bebeklerin demografik özellikleri, solunum sorunları, metabolik sorunlar, polistemi, 

sepsis, konjenital kalp hastalığı, maternal sorunlar gibi veriler hasta dosyalarından kaydedildi. İstatis-

tiksel analiz SPSS 25 programı ile yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95’lik güven ara-

lığında değerlendirildi. Etik kurul onayı alındı (no:2020/3). Bebeklerin 166(%72,2)’sı hastanemizde 

doğmuştu. 129(%56,1)’u erkekti. 23(%10) bebek spontan vajinal yol ile doğmuştu. Ortalama doğum 

ağırlığı 2532,11±540,391gr idi. 340/7-346/7hafta arası 66, 350/7-356/7hafta arası 71, 360/7-366/7hafta arası 

93 bebek vardı. Kaybedilen 2 (%0,9) bebek perinatal asfiksi nedeniyle izlenmişti. Ortalama anne yaşı 

30,47±4,82 yıldı. 66(%38,6)  bebek çoğul gebelik olup; 62’si ikiz, 4’ü üçüzdü. IVF gebelik sıklığı 

39(%17) idi. Erken membran ruptürü 21 (%9,1), plasenta previa 5(%2,2), ablasyo plasenta 8(%3,5), 

preeklempsi 24(%10,4),oligohidramniyoz 26(%11,3), gestasyonel diyabetes mellitus 27(%11,7) annede 

vardı. Yenidoğanın geçici takipnesi en sık solunumsal sorun olup 166(%72,2) bebekte, respiratuvar dist-

ress sendromu 18(%7,8), polisitemi 13(%5,6), hipoglisemi 14(%6,1), fototerapi gerektiren indirekt hi-

perbilirubinemi 10(%4,3), beslenme problemi 20(8,7) bebekte görüldü. Herhangi bir maternal sorun 

varlığı ve gebelik kolestazı 340/7-346/7 hafta arası bebeklerde daha büyük gebelik haftası olanlara göre 

yüksek ve istatistiksel olarak anlamlıydı [maternal sorun varlığı (p=0,009); gebelik kolestazı 

(p=0,012)].Diğer, in-vitro fertilizasyon, preterm eylem, erken membran ruptürü, ablasyo plasenta, pla-

senta Previa, preeklempsi, oligohidramnioz gibi maternal sorunlar için gebelik haftası açışından fark 

yoktu (p>0,05). Haftalara göre karşılaştırıldığında bebeklerde solunumsal, metabolik sorunlar açısından 

fark yoktu (p>0,05). Geç pretermlerin term bebek gibi değerlendirilmesi bazı problemlerin gözden kaç-

masına neden olabilir. Bu nedenle GP yenidoğanlar solunumsal problemler başta olmak üzere yoğun 

bakım ihtiyacı açısından yakından izlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Geç Preterm, Morbidite, Mortalite, Maternal Sorunlar 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Prematüre bebek 37. gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebek olarak tanımlanır. Amerikan Pediatri 

Akademisi 2007 yılında 320/7 haftadan önce doğan bebekleri ileri prematüre, 320/7-336/7 hafta arasında 

doğan bebekleri orta derece prematüre, 340/7-366/7 hafta arasında doğan bebekleri geç prematüre (GP) 

olarak tanımlamıştır (Engle, WA; 2007). Geç Preterm doğum sıklığı %10 olarak bildirilmiştir (Engle, 

WA; 2004, Martin JA;2008 ). Ülkemizde yaklaşık yılda 100.000 GP bebek doğmaktadır (Atasay B ve 

ark, 2010). Sıklıkla maternal faktörlerden erken doğum eylemi, preeklampsi, erken membran rüptürü, 

çoğul gebelikler, yardımcı üreme teknikleri, gestasyonel diyabet gibi nedenler GP doğuma sebep ol-
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maktadır (Tsai ML ve ark. 2012; Helvacı H ve ark. 2014). Geç preterm (GP) bebekler daha erken haf-

talarda doğan bebeklerden daha az riskli olmalarına rağmen zamanında doğan bebeklere göre artmış 

morbidite ve mortaliteye sahiptirler (Cerrah Celayir A, 2015; Karnati S ve ark. 2020; Consortium on 

Safe Labor 2020; Snyers D ve ark. 2020).  

AMAÇ  

Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen GP bebeklerin maternal sorunları, morbidite 

ve mortalite oranlarının belirlenmesi amaçlandı. 

KAPSAM 

Ünitemizde 20/11/2016-20/09/2020 tarihleri arasında takip ettiğimiz 231 GP bebek çalışmaya alındı. 

Bebeklerin verileri dosyalarından geriye dönük olarak analiz edildi. 

YÖNTEM 

Retrospektif olarak planlanan bu çalışma için 20/11/2016-20/09/2020 tarihleri arasında ünitemizde takip 

ettiğimiz 231 geç preterm bebeğin dosyaları geriye dönük incelendi. Bebeklerin gestasyon haftaları an-

nenin son adet tarihi ve yeni Ballard testi kullanılarak değerlendirildi. Çalışma dönemi boyunca ünite-

mizde izlenen 231 bebekten 1’i konjenital diyafragma hernisi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Çalışma-

nın analizi 230 bebek üzerinden yapıldı. Bebeklerin demografik özellikleri, solunum sorunları, metabo-

lik sorunlar, polistemi, sepsis, konjenital kalp hastalığı, maternal sorunlar gibi veriler hasta dosyaların-

dan kaydedildi.  

Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizleri SPSS 25 programı ile yapıldı. Kategorik ölçüm-

ler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümler ortalama, standart sapma ve minimum -maksimum olarak 

özetlenmiştir. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk Testleri 

ile incelenmiştir. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmalarında Ki kare testi ve Fischer’ın Kesinlik Tes-

tine başvurulmuştur. Normal dağılıma uyan parametrelerde Oneway ANOVA, normal dağılma uyma-

yan parametreler ise Kruskall wallis testi ile incelenmiştir. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, 

%95’lik güven aralığında değerlendirilmiştir. Çalışma için etik kurul onayı alındı (no:2020/3)  

BULGULAR 

Çalışma dönemi boyunca hastanemizdeki tüm doğumların %12,7’si geç preterm doğumdu. Bu bebek-

lerin %41,4’ünün yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı oldu. Aynı dönemde ünitemizde izlenen 661 hastadan 

231(%34,9)’i geç preterm idi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenip çalışmaya dahil edilen 230 

geç preterm bebekten 166 (%72,2)’sı hastanemizde doğmuştu. Hastaların 129 (%56,1)’u erkekti. 23 

bebek spontan vajinal yol ile doğmuştu. Ortalama doğum ağırlığı 2532,11±540,391 gr idi. 340/7-346/7 

hafta arası 66 bebek, 350/7-356/7 hafta arası 71 bebek, 360/7-366/7 hafta arası 93 bebek vardı. Gebelik haf-

tasına göre küçük 25 (%10,8), gebelik haftasına göre büyük bebek 14 (%6,1) idi. Kaybedilen 2 (%0,9) 

bebek perinatal asfiksi nedeniyle takip edilmişti. Hastaların ve annelerin demografik özellikleri Tablo 1 

de görülmektedir. Ortalama anne yaşı 30,47±4,82 yıl idi. 66 bebek (%38,6) çoğul gebelik ürünü olup, 

bunların 62’si ikiz, 4’ü üçüz idi. IVF gebelik sıklığı 39(%17) idi. Maternal sorunlar (Tablo 2); erken 

membran ruptürü 21 (%9,1), plasenta previa 5(%2,2), ablasyo plasenta 8(%3,5), preeklempsi 

24(%10,4), gebelik kolestazı 7(%3),kronik hipertansiyon 9(%3,9), oligohidramniyoz 26(%11,3), poli-

hidramniyoz 2(%0,9), Tip 1 diyabetes mellitus 5(%2,2), Tip 2 diyabetes mellitus 3(%1,3), gestasyonel 
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diyabetes mellitus 27(%11,7) olarak tespit edildi. Hastaların %34,8(80)’ine antenatal steroid uygulan-

mıştı. Yenidoğanın geçici takipnesi en sık solunumsal sorun olup 166(%72,7) idi. Respiratuvar distress 

sendromu bebeklerin 18(%7,8)’inde, polisitemi 13(%5,6) bebekte, hipoglisemi 14(%6,1) bebekte, foto-

terapi gerektiren indirekt hiperbilirubinemi 10(%4,3) bebekte, vitamin D3 eksikliği 14(%6,1) bebekte, 

beslenme problemi 20(8,7) bebekte, kültür pozitif sepsis 5(%2,2) bebekte, klinik sepsis 24 (%10,4) be-

bekte vardı (Tablo 3). Bebeklerin %22,6 (52)’sında doğumda resüsitasyon ihtiyacı gerekti. İzleminde 

entübasyon ihtiyacı olan bebek %29,1(67) idi. Konjenital kalp hastalığı; 12(%5,2) bebekte ASD, 

10(%4,3) VSD, 1(%0,4) bebekte ASD ve VSD, 1 bebekte aort stenozu,1 bebekte aort koarktasyonu 

tespit edildi. Gebelik haftası 340/7-346/7 hafta arası olan bebeklerin doğum ağırlığı, boy ve baş çevresinin 

daha büyük gebelik haftası olanlara göre düşük olması, hastanede yatış sürelerinin daha büyük gebelik 

haftası olanlara göre yüksek olması istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Gebelik haftası 340/7-346/7 

hafta arası olanlarda erkek olma sıklığı daha büyük gebelik haftası olanlara göre anlamlı olarak düşüktü 

(p<0,05) Tablo 4. Herhangi bir maternal sorun varlığı ve gebelik kolestazı 340/7-346/7 hafta arası bebek-

lerde daha büyük gebelik haftası olanlara göre yüksek ve istatistiksel olarak anlamlıydı [maternal sorun 

varlığı (p=0,009); gebelik kolestazı (p=0,012)].Diğer, in-vitro fertilizasyon, preterm eylem, erken 

membran ruptürü, ablasyo plasenta, plasenta previa, preeklempsi, oligohidramniyoz gibi maternal so-

runlar için gebelik haftası açışından fark yoktu (p>0,05)Tablo 5. Haftalara göre karşılaştırıldığında ye-

nidoğanın geçici takipnesi, respiratuvar distress sendromu, sepsis, metabolik sorunlar açısından fark 

yoktu Tablo 6 (p>0,05).   
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Tablo 1. Tüm bebek ve annelerin demografik özellikleri 

 Ortalama±standart sapma (min-maks) 

Doğum ağırlığı (gr)(ort±std sapma) 2532±540 (1370-4480) 

Boy (cm)(ort±std sapma) 46,9± 2,9 (40,0-56,0 

Baş Çevresi (cm)(ort±std sapma) 32,8± 1,9 (28,0-37,0) 

Gebelik Haftası (hafta)(ort±std sapma) 35.1±0,83(34-36) 

Anne Yaşı (ort±std sapma) 30±5(16-45) 

Anne VKI (ort±std sapma) 26,59±5,39(16,60-44,90) 

Hastanede yatış günü (ort±std sapma) 10±7(1-40) 

 n(sayı) (%) 

Hastanemizde doğan/Dış merkezde doğan 166/64(72,2/27,8) 

AGA/LGA/SGA 191/14/25(83,0/6,1/10,9) 

Doğum şekli SVY/SD 23/207(10,0/90,0) 

Cinsiyet Kız/Erkek 101/129(43,9/56,1) 

Not: AGA:Gebelik haftasına uygun, LGA:Gebelik haftasından büyük, SGA:Gebelik haftasından kü-

çük, VKI:Vücut Kitle İndeksi, SVY:Spontan Vajina Yol, SD:Sezaryen Doğum. 
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Tablo 2. Tüm bebeklerin maternal sorunları 

 n(sayı)(%) 

Maternal Sorun varlığı 209(90,9) 

İn vitro fertilizasyon 39(17,0) 

Preterm eylem 98(42,6) 

Gebelik kolestazı 7(3,0) 

Erken membran ruptürü 21(9,1) 

Ablasyo plasenta 8(3,5) 

Plasenta Previa 5(2,2) 

Preeklempsi 24(10,4) 

Oligohidramniyoz 26(11,3) 

 

Tablo 3. Tüm bebeklerin takip tanıları 

 n(sayı) % 

Doğumda resüsitasyon ihtiyacı 52(22,6) 

Tüm izlem boyunca entübasyon ihti-

yacı olması 

68(29,6) 

Yenidoğanın geçici takipnesi 168(73,0) 

Respiratuvar distress sendromu 18(%7,8) 

Hipoglisemi 14(6,1) 

polisitemi 13(%5,6) 

Fototerapi gerektiren sarılık 10(4,3) 

Beslenme yetersizliği 20(8,7) 
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Tablo 4. Haftalara göre bebeklerin demografik özelliklerinin karşılaştırılması 

  Grup 

 

  

 1(340/7-346/7 

hafta) 

2(350/7-356/7 

hafta) 

3(350/7-356/7 

hafta) 

p 

Doğum ağırlığı (gr)(ort±std 

sapma) 

2215 

(1540-2940) 

2540 

(1510-4480) 

2680 

(1370-4440) 

<0,001 

Boy (cm)(ort±std sapma) 45,14±2,25 47,31±2,77 47,79±2,82 <0,001 

Baş Çevresi (cm)(ort±std 

sapma) 

31,75±1,51 32,88±1,78 33,59±1,75 <0,001 

Gebelik Haftası (hafta)(ort±std 

sapma) 

34,20±0,22 35,20±0,20 36,21±0,21 <0,001 

Anne Yaşı (ort±std sapma) 30,35±4,81 36,69±5,54 30,38±4,24 0,894 

Anne VKI (ort±std sapma) 26,0±4,38 25,96±6,29 27,67±5,21 0,330 

Hastaneye yatış yaşı (saat) 

(ort±std sapma) 

2 (0-120) 3 (0-624) 2 (0-480) 0,144 

Bebeğin yoğun bakımda yatış 

süresi (gün) 

11,5 (2-32) 8 (1-32) 7 (2-40) <0,001 

 Tn/n(%) Tn/n(%) Tn/n(%)  

Hastanemizde doğan/Dış mer-

kezde doğan 

66/47 (71,2) 71/50 (70,4) 93/69 (74,2) 0,849 

AGA/LGA/SGA AGA 66/59 (89,4) 71/57 (80,2) 93/75 (80,6)  

 LGA 66/1 (1,5) 71/7 (9,9) 93/6 (6,5) 0,286 

 SGA 66/6 (9,1) 71/7 (9,9) 93/12 (12,9)  

Doğum şekli Tn/SD 66/60 (90,9) 71/61 (85,9) 93/86 (92,5) 0,366 

Cinsiyet Tn/Erkek 66/27 (40,9) 71/44 (62,0) 93/58 (62,4) 0,013 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

339 

Not: AGA:Gebelik haftasına uygun, LGA:Gebelik haftasından büyük, SGA:Gebelik haftasından kü-

çük, VKI:Vücut Kitle İndeksi, SVY:Spontan Vajina Yol, SD:Sezaryen Doğum, Tn: Toplam hasta sa-

yısı, n: hasta sayısı 

Tablo 5. Haftalara göre maternal soruların karşılaştırılması 

 Grup p 

 1(340/7-346/7 

hafta) 

2(350/7-356/7 

hafta) 

3(350/7-356/7 

hafta) 

 Tn/n(%) Tn/n(%) Tn/n(%)  

Maternal Sorun varlığı 66/64 (97,0) 71/67 (94,4) 93/78 (83,9) 0,009 

İn vitro fertilizasyon 66/15 (22,7) 71/9 (12,7) 93/15 (16,1) 0,282 

Preterm eylem 66/29 (43,9) 71/33 (46,5) 93/36 (38,7) 0,588 

Gebelik kolestazı 66/5 (7,6) 71/2 (2,8) 93/0 (0,0) 0,012 

Erken membran ruptürü 66/10 (15,2) 71/5 (7,0) 93/6 (6,5) 0,131 

Ablasyo plasenta 66/3 (4,5) 71/3 (4,2) 93/2 (2,2) 0,660 

Plasenta Previa 66/2 (3,0) 71/0 (0,0) 93/3 (3,2) 0,318 

Preeklempsi 66/8 (12,1) 71/9 (12,7) 93/7 (7,5) 0,491 

Oligohidramniyoz 66/11 (16,7) 71/6 (8,5) 93/9 (9,7) 0,257 

     

Tn: Toplam hasta sayısı, n: hasta sayısı 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

340 

Tablo 6. Haftalara göre bebeklerin izlem tanılarının karşılaştırılması 

 Grup p 

 1(340/7-346/7 

hafta) 

2(350/7-356/7 

hafta) 

3(350/7-356/7 

hafta) 

 Tn/n(%) Tn/n(%) Tn/n(%) 

Doğumda resüsitasyon ihtiyacı 66/18 (27,3) 71/18 (25,4) 93/16 (17,2) 0,262 

Tüm izlem boyunca entübasyon 

ihtiyacı olması 

66/18 (27,3) 71/25 (35,2) 93/25 (26,9) 0,455 

Respiratuvar distress sendromu 66/5 (7,6) 71/5 (7,0) 93/8 (8,6) 0,931 

Yenidoğanın geçici takipnesi 66/45 (68,2) 71/55 (77,5) 93/68 (73,1)  0,473 

Polisitemi 66/6 (9,1) 71/3 (4,2) 93/4 (4,3) 0,358 

Hipoglisemi 66/5 (7,6) 71/3 (4,2) 93/6 (6,5) 0,702 

Kültür pozitif sepsis 66/3 (4,6) 71/1 (1,4) 93/1 (1,1) 0,291 

Klinik sepsis 66/9 (13,6) 71/9 (12,7) 93/8 (8,6) 0,558 

Fototerapi gerektiren sarılık 66/4 (6,1) 71/2 (2,8) 93/4 (4,3) 0,649 

Beslenme yetersizliği 66/6 (9,1) 71/5 (7,0) 93/9 (9,7) 0,831 

Tn: Toplam hasta sayısı, n: hasta sayısı 

SONUÇ 

Geç preterm bebeklerin term bebek gibi değerlendirilmesi bazı problemlerin gözden kaçmasına neden 

olabilir. Bu nedenle geç preterm yenidoğanlar solunumsal problemler başta olmak üzere yoğun bakım 

ihtiyacı açısından yakından izlenmelidir. 
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HİSTEREKTOMİ GEREKTİREN PLASENTA PREVİA OLGULARININ DEMOGRAFİK 

VERİLER VE PLASENTA LOKALİZASYONU İLE İLİŞKİSİ 

Özgür Deniz TURAN  

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Aydın / Türkiye 

Öz: Amaç: Plasenta previa (PP), gebede internal servikal os üzerinde uzanan plasental dokunun varlı-

ğını ifade eder. Doğum şekli sezeryan şeklinde olup sezeryan sonrası histerektomi riskini de artırır. Ça-

lışmamızda, PP tanısı ile doğum sonrası histerektomi gerektiren olgulara ait özellikler, sadece sezeryan 

yapılan  grup ile karşılaştırılarak histerektomi riskini artıran nedenler araştırılmıştır. Materyal ve me-

tod: Ocak 2016- Ekim 2020 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Has-

talıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda sezeryan yapılan plasenta previa tanılı olgular retrospektif olarak 

taranarak 49 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. 24 olguda sezeryan sonrası histerektomi yapılmıştı. Kont-

rol grubu olarak  histerektomi gerektirmeyen 25 previa tanılı hasta alınmıştır. Hastaların demografik 

özellikleri,  plasenta lokalizasyonları, previa tipi, doğum haftası, operasyon öncesi ve sonrası 

hemoglobin değerleri, verilen kan ürünleri, fetal APGAR değerleri ile doğum kilosu kaydedildi. Hastalar 

histerektomi yapılıp yapılmamasına göre gruplandırılıp gruplar arasında karşılaştırma yapıldı. 

Sonuçlar: Çalışmaya katılan histerektomi yapılmış hastaların yaş ortalaması 33.6±4.8 yıl, vücut kitle 

endeksleri 27.6±3.9 , histerektomi gerektirmeyen grupta ise sırasıyla 32.9±4.4 yıl, 29.9 ±4.2 olarak kay-

dedildi.  Sezeryan haftası histerektomi grubunda 35 ±2.1, kontrol grubunda ise 36.2  ±2.4 idi. Plasenta 

anterior lokalizasyonu histerektomi grubunda 22 (%66.7) kontrol grubunda 11 (%33.3); posterior pla-

senta histerektomi grubunda 3 (18.8), kontrol grubunda 13 (%81.3) olarak bulundu (p=0.02).  Plasenta 

tipi açısından (total, subtotal, alt segment yerleşimli ) gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05).  Birinci 

dakika APGAR skoru (p=0.33) ve fetal ağırlık (p=0.03) histerektomi grubunda kontrol grubuna göre 

anlamlı şekilde  düşük bulunurken; önceki sezeryan sayısı (p=0.00), verilen eritrosit süspansiyonu 

(p=0.06) ve taze donmuş plazma sayısı (p=0.00) ise histerektomi grubunda anlamlı şekilde yüksek bu-

lundu. Hasta yaşı, vücut kitle endeksi, beşinci dakika APGAR skorları, önceki normal doğum sayısı, 

düşük sayısı, sezeryan yapılan hafta, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri açısından ise 

fark bulunmadı (p>0.05).    Sonuç olarak, plasentanın ön uterin duvar yerleşimli ve geçirilmiş sezeryan 

sayısının fazla olduğu  plasenta previa olgularında histerektomi riski artırıyor gibi görünmektedir. Yine 

histerektomi gerektiren plasenta previa hastalarında artmış kan ürünleri gereksinimi bulunmaktadır. Ay-

rıca histerektomi gerektiren plasenta previa olgularının bebeklerinde daha düşük doğum kilosu ve daha 

düşük 1. dakika APGAR skorları izlenmiştir.  Bu durumlar klinikte göz önünde bulundurulmalı, anne 

ve bebekleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Plasenta Previa, Histerektomi, Sezeryan 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Plasenta previa (PP), plasentanın normal yerleşim yeri dışında, internal servikal os üzerinde veya 2 cm 

yakınına yerleşmiş olması durumu olarak bilinmektedir. İnternal servikal kanal tamamen plasenta ile 

kaplanmışsa komplet plasenta previa, kısmen kaplanmışsa inkomplet plasenta previa olduğu düşünül-

mektedir Ishibashi, 2018: 532-535. Plasenta previa prevalansı günümüzde  artmaktadır.  Gebeliklerin 

yaklaşık olarak %0,5’inde görüldüğü rapor edilmiştir Lavery J.P., 1990: 414. Plasenta previa ile ilişkili 

risk faktörleri arasında ileri anne yaşı, multiparite, sigara kullanımı, önceki  plasenta previa öyküsü, 

sezaryen doğum, spontan düşük, küretaj ve jinekolojik cerrahi öyküsü olduğu bildirilmiştir Rosenberg 
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T., 2011: 47. Bu tip hastalarda görülen en tipik klinik  özellik, ikinci trimester sonunda görülen ağrısız, 

genellikle tekrarlayıcı nitelikte, spontan vajinal kanamadır olarak bilinmektedir Cotton D.B., 1980:687. 

Tanı, temel olarak klinik ve ultrasonografik  inceleme ile gerçekleşmektedir Oppenheimer L., 1990: 

959-61. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de anormal plasentasyon (placenta accreta, inc-

reta or percreta) varlığnı göstermek için kullanılabilmektedir Warshak C.R., 2006: 573. Plasenta previa 

tedavisi için uterotonik ilaçlar, ligasyon veya embolizasyon ile devaskülarizasyon ve birçok farklı cer-

rahi prosedür türleri vardır . Plasenta previa, masif antepartum ve intrapartum kanama, peripartum his-

terektomi, kan transfüzyonu, vaza previa, doğum sonu kanama ve sepsis gibi olumsuz olaylar ile ilişkili 

olarak maternal morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir Arduini M., 2010: 191. Bu hastalardaki 

doğum şekli sezeryan şeklinde olup doğum sonrası histerektomi riskini artırmaktadır. Çalışmamızda, 

histerektomi yapılan ve yapılmayan PP olguları karşılaştırılarak histerektomi riskini artıran faktörler 

araştırılmıştır. 

AMAÇ 

Çalışmamızda, histerektomi yapılan ve yapılmayan Plasenta Previa olguları karşılaştırılarak histerek-

tomi riskini artıran faktörler araştırılmıştır.  

KAPSAM 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıklar ve Doğum Anabilim Dalında ocak 2016 

ile ocak 2020 yılları arasında plasenta previa tanısı ile sezeryan yapılan 25 hasta ile  previa tanısı ile 

sezeryan sonrası histerektomi gerektiren 24 hasta yerel etik kurul onayı alındıktan sonra retrospektif 

olarak çalışmaya dahil edilmiştir. 

YÖNTEM 

Sezeryan sonrası histerektomi yapılan PP tanılı 24 hasta çalışma grubu olarak,  sezeryan ile doğumu 

gerçekleştirilen 25 PP tanılı olgular ise kontrol grubu olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya alınan hastaların 

demografik özellikleri, plasenta lokalizasyonları, previa tipi, doğum haftası, operasyon öncesi ve sonrası 

hemoglobin değerleri, verilen kan ürünleri, fetal APGAR skorları ile doğum kiloları kaydedildi. 

Sonrasında çalışma ve kontrol grubunun demografik verileri ve plasenta lokalizasyonları karşılaştırıldı.  

İstatistiksel Analiz 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 18 ((IBM Corporation, Armonk, NY, USA)  programı 

kullanıldı.Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı 

sıra normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, normal 

dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. 

İstatistiksel olarak anlamlı farklılık için p<0,05 değeri kabul edildi.  

BULGULAR 

Çalışma grubunun yaş ortalaması 33.6±4.8 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ) 27.6±3.9, sezeryan haftası 35 

±2.1; kontrol grubunda ise sırasıyla 32.9±4.4 yıl, 29.9 ±4.2, 36.2  ±2.4 hafta olarak kaydedildi. Plasenta 

anterior lokalizasyonu çalışma grubunda 22 (%66.7) kontrol grubunda 11 (%33.3) hastada; posterior 
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lokalizasyon ise çalışma grubunda 3 (18.8), kontrol grubunda 13 (%81.3) hastada izlendi (p=0.02).  Pla-

senta tipi açısından (total, subtotal, alt segment yerleşimli) gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05).  

1. dakika APGAR skoru ve fetal ağırlık çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük 

bulunurken (p<0.05); önceki sezeryan sayısı, verilen eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma sa-

yısı ise histerektomi grubunda anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.05). Hasta yaşı, VKI, düşük sayısı, 

sezeryan haftası, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri açısından ise fark bulunmadı 

(p>0.05).    

Tablo 1. Her iki grubun demografik ve klinik verilerinin karşılaştırılması 

 ÇALIŞMA KONTROL P 

Yaş 33.6±4.8 32.9±4.4 0.610 

VKI 27.6±3.9 29.9 ±4.2 0.550 

Düşük sayısı 0.96±1.4 0.75±1.1 0.584 

Sezeryan haftası 35.1±2.1 36.2±2.5 0.102 

Plesanta anterior lokali-

zasyonu n(%) 

22(%66.7) 11(%33.3) 0.002* 

Plesanta posterior lokali-

zasyonu n(%) 

3 (18.8) 13(%81.3) 0.002* 

Verilen taze donmuş 

plazma sayısı 

1.6±1.6 0.2±0.5 0.000* 

Verilen eritrosit süspan-

siyonu sayısı 

1.7±1.7 0.6±0.8 0.006* 

1. dakika APGAR skoru 7.3±1.6 8.1±0.7 0.033* 

5. dakika APGAR skoru 8.8±1.5 9.3±0.5 0.139 

Doğumdaki bebek ağır-

lığı 

2582.1±425.6 2942.9±661.8 0.030* 

Önceki normal doğum 

sayısı 

0.4±0.9 0.8±0.9 0.390 

Önceki sezeryan sayısı 1.5±1.0 0.3±0.6 0.000* 

* : p<0.05 
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SONUÇ 

Plasentanın ön uterin duvar yerleşimli ve geçirilmiş sezeryan sayısının fazla olduğu  plasenta previa 

olgularında histerektomi riski artırıyor gibi görünmektedir. Yine histerektomi gerektiren plasenta previa 

hastalarında artmış kan ürünleri gereksinimi bulunmaktadır. Ayrıca histerektomi gerektiren PP olgula-

rının bebeklerinde daha düşük doğum kilosu ve daha düşük 1. dakika APGAR skorları izlenmiştir.  Bu 

durumlar klinikte göz önünde bulundurulmalı, anne ve bebekleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA KADIN ÜREME SAĞLIĞI: HUMAN PAPİLLOMA 

VİRÜS (HPV) VE BAĞLANTILI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE, TEDAVİSİNDE 

SOSYAL HİZMETİN ROLÜ 

Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR 1, Gamze GÜLTEKİN 2 

1Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muş / Türkiye 

2Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane / Türkiye 

Öz: Tarihsel süreçte kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin sorunları genellikle ihmal edilmiş 

ya da tabulaştırılmıştır. Ataerkil yapı içerisinde kadın bedeninin tabulaştırılması ile birlikte yoksulluk 

ve damgalama gibi sosyal sorunlar kadınlarda önlenebilir birçok hastalığın ilerlemesine neden olmak-

tadır. Söz konusu hastalıklardan en önemlilerinden birini HPV virüsünün neden olduğu enfeksiyonlar 

ve bağlantılı rahim ağzı kanseri oluşturmaktadır. Human papilloma virus (HPV) çoğunlukla cinsel yolla 

bulaşmakta ve rahim ağzı (serviks) kanserine neden olan en yaygın risk faktörlerinden birini teşkil et-

mektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) göre; HPV türlerinden bazıları dünya çapında rahim ağzı kan-

serlerinin %70’inden sorumludur ve her yıl küresel ölçekte yaklaşık olarak 500.000 kadına rahim ağzı 

kanseri teşhisi konulmakta, 300.000 kadın ise hayatını kaybetmektedir. Kadınların %80’i düşük ve orta 

gelirli ülkelerdendir. Söz konusu durumun temel belirleyicilerinden en önemlisini kadınların birçoğunun 

kırılgan nüfus grubunda yer almaları ve üreme sağlığına ilişkin tarama hizmetlerine yeterince erişeme-

meleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ahlaki yargılar da söz konusu hizmetlere erişimlerini sınırlan-

dırabilmektedir.  Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili kadınların bilinçli olmamaları ve utanç duygusu 

içinde olmaları sorunların daha büyük boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Kadınların cinsel sağlık 

ve üreme sağlığına ilişkin hizmetlere ulaşmalarında, bilinç ve farkındalık kazanmalarında sosyal hizmet 

disiplininin ve mesleğinin önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu çalışmada HPV ile bağlantılı enfeksiyon-

ların ve rahim ağzı kanserinin önlenmesinde, tedavisinde sosyal hizmetin rolüne değinilmesi amaçlan-

maktadır.  Sosyal hizmetin HPV bakımından risk altındaki grupların ve özellikle kadın hastaların savu-

nuculuklarında, damgalamanın önlenmesinde, HPV’ nin yaygınlığının azaltılmasında, bilgi eksikliğinin 

giderilmesinde, HPV teşhisinin neden olabileceği bireysel ve aile sorunlarının çözümlenmesinde, duy-

gusal yükün hafifletilmesinde, mali sıkıntıların giderilmesinde önemli işlevleri bulunmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Kadın Üreme Sağlığı, Sosyal Hizmet, Human Papilloma Virüs (HPV), Rahim Ağzı 

Kanseri  

GİRİŞ  

Human Papilloma Virüs yaygın biçimde cinsel yolla bulaşan başta rahim ağzı kanseri olmak üzere, 

genital ve agogenital siğillere (Markowitz ve diğ., 2007, s.1) neden olan, anneden gebelik döneminde 

bebeğe bulaşabilen (LaCour ve Trimble, s. 95) önemli bir halk sağlığı sorunudur. Amerika da yılda 6 

milyondan fazla insana cinsel yolla bulaşan en yaygın virüsdür (Markowitz ve diğ., 2007, s.1). HPV’nin 

her ne kadar cinsel yolla bulaştığı yaygın olarak kabul edilse de gündelik fiziksel temas ile de bulaşa-

bilmektedir. HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasındaki bağlantı nedeniyle bu virüs ve bağlantılı has-

talıklar kadın üreme sağlığı sorunu etrafında ele alınmaktadır. HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı 

kanseri; kadınları etkileyen başlıca halk sağlığı sorunlarından birini teşkil etmekte ve erken teşhis ile 

önlenebilmektedir. Rahim ağzı kanseri rahmin alt kısmındaki Rahim ağzını kaplayan hücrelerde başla-
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yan ve vajinaya bağlanan bir kanser türüdür26.  Bu hücreler anında kanserli hale gelmezler, ancak dönü-

şüm bölgesi adı verilen bir alanda yavaş yavaş kanser öncesi hücrelere dönüşürler. Küresel ölçekte her 

yıl 270.000'den fazla kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını yitirmekte ve bu sayının %85'i geliş-

mekte olan ülkelerde kaydedilmektedir (Alliance for Cervical Prevention, 2004) ve kanser insidansı her 

yıl dünya çapında tahmini 27.000 yeni vaka ile artmaktadır (Martel ve diğ.2012). Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) göre; her yıl küresel ölçekte yaklaşık olarak 500.000 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konul-

makta, 300.000 kadın ise hayatını kaybetmektedir (Ferlay ve diğ., 2013). Rahim ağzı kanseri dünya 

ölçeğinde 15-44 yaş arası kadınlarda 2. sırada en sık görülen kanser türüdür (Bruni ve diğ., 2015).  

Ölümlerin çoğu kanser öncesi lezyonların ve hücrelerin tespit ve tedavisinin bulunmadığı ya da kadın-

ların sağlık hizmetlerine sınırlı erişime sahip olduğu gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. 

Bu durum yaygın biçimde kadınların kaliteli sağlık hizmetlerine, Pap Smear testine erişememelerinden 

ve aşı programlarından yararlanamamalarından kaynaklanmaktadır. Kaliteli sağlık hizmetlerine erişim 

kronik hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve kontrolü ve sonuçların iyileştirilmesi ile yakından ilişkilidir 

(Rooks ve diğ., 2008, s.600).   Sağlık hizmetine yetersiz erişim ise; acil servislerden, hastanelerdeki 

klinik hizmetlerden yararlanılamamasını ve hastalığın tedavisinde özel olarak uzmanlaşmış hekime ula-

şılamamasını vurgulamaktadır (McCave, 2010). Küresel ölçekte birçok kadın özellikle kaynakların ye-

tersiz olduğu yoksul ortamlarda yaşamlarını sürdürmektedirler ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim ile 

ilgili birçok zorluk ve engel ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Söz konusu durum kadınlarda HPV ve 

bağlantılı hastalıkların önlenmesini ve tedavisini güçleştirmektedir. 

AMAÇ 

Bu çalışmada kadın üreme ve cinsel sağlığını tehdit eden human papilloma virüs (HPV) ve bağlantılı 

hastalıkların önlenmesinde, tedavisinde sosyal hizmetin rolüne değinilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM  

Çalışma kapsamında dünyada HPV ve rahim ağzı kanseri ile ilgili yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına, 

dezavantajlı gruplarda üreme sağlığına, HPV ve rahim ağzı kanserine, HPV virüsü ve ilişkili hastalık-

ların önlenmesinde aşılama programlarının önemine, korunmada gerekli olan stratejilere, kadın üreme 

sağlığı ve sosyal hizmet ilişkisine değinilmiştir. 

YÖNTEM  

Çalışma alan yazında yer alan çeşitli araştırma sonuçları, raporlar ve yayınlar etrafında şekillenmiş bir 

derleme çalışmasıdır.  

Dezavantajlı Gruplarda Üreme Sağlığı, HPV ve Rahim Ağzı Kanseri  

Bireysel ve toplumsal engeller kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerinde engellerle karşılaşmalarına 

neden olmaktadır. Üreme sağlığına ilişkin hizmetlere erişim konusunda kadınların çeşitli engellerle kar-

şılaşmalarının bir yönünü sosyoekonomik yönden az gelişmişlik, yoksulluk, bölgeler arasında yaşanan 

eşitsizlikler oluştururken bir başka yönünü ise kadınların üreme ve cinsel sağlıkları ile kendi bedenleri 

hakkında söz sahibi olmalarını engelleyen ataerkil kültürel yapı oluşturmaktadır. Ataerkil kültürel yapı 

kadınların cinsel davranışları ve faaliyetleri nedeni ile cezalandırılacaklarına ilişkin inançların inşasına 

                                                            
26 www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervicalcancer/basics/definition/con-2003052 (E.T.09.07.2020) 
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zemin hazırlamaktadır (Goodman ve Nour 2014, s.316). Söz konusu bağlamda kadınlar HPV nedeni ile 

kendi bedenlerinde oluşan enfeksiyonlarla ilgili olarak konuşmak istemeyebilirler, üreme sağlığı hiz-

metlerine başvurmada çekimser davranabilirler, sağlık sorunlarını ihmal edebilirler ve HPV pozitif ol-

duklarına ilişkin bilgi sonrasında korku ve endişe yaşayabilirler. HPV pozitif teşhisi almak potansiyel 

rahim ağzı kanseri olma endişesini (McCave, 2010) ve söz konusu durumun yaratabileceği psikososyal 

sorunları beraberinde getirebilir.  Bazı kadınlar HPV ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle eşlerinin kendi-

lerini red edeceğinden korkabilirler (Goodman ve Nour 2014, s.316). Dezavantajlı gruplardaki kadınlar 

kontraseptif yöntemler ile HPV aşısına ve tedavisine ulaşma konusunda çeşitli eşitsizliklerle karşı kar-

şıya kalmaktadırlar27. HPV ile bağlantılı hastalıklar fiziksel sağlık sorununun ötesine geçerek kadınların 

kişiler arası ilişkiler bağlamında sorunlar yaşamalarına neden olmakta, kadınların kendi içlerinde utanca 

dışsalda ise damgalanmaya yol açabilmekte (Kahn ve diğ., 2005, s.130), bazen de evliliği bozucu etki 

yaratabilmektedir.  Kadınların yaklaşık %27’si herhangi bir zaman diliminde HPV ile enfekte olabilir 

ve bu durum 14-24 yaş aralığında üreme çağındaki kız çocuklarında daha sıklıkla görülebilmektedir 

(Gostin ve DeAngelis, 2007, s.1921).  

Alan yazında yer alan çeşitli araştırmalar yoksulluk ve yoksunluk ile karşı karşıya kalan,  sığınmacı 

olan, azınlık grubunda yer alan ya da düşük gelirli kadınların HPV ile ilişkili rahim ağzı kanserinden 

daha fazla etkilendiğini göstermektedir (Markowitz ve diğ., 2007, s.8; Bell ve diğ., 2011, s.534). Afro 

Amerikan kadınların beyaz Amerikalı kadınlara göre rahim ağzı kanseri olma oranı 1.5 kat daha fazladır 

ve beyaz kadınlara göre ölüm oranı 2 kat daha yüksektir (McCave, 2010, s.381). 

HPV çocuklarda da görülebilmektedir. Çocuklarda oluşmasının başlıca nedenlerinden en önemlisini 

cinsel istismar nedeniyle bulaşın gerçekleşme durumu oluşturmaktadır (Hornor, 2004, s.168). Stevens-

Simon ve diğ. (2000) tarafından yapılan araştırmada genital HPV enfeksiyonunun cinsel istismar mağ-

duru kız çocuklarında daha yaygın olduğu ve bunların çoğunluğunun subklinik kaldığı saptanmıştır. 

Alan yazında çocuklarda HPV’nin neden olduğu genital siğillerin varlığının cinsel istismar şüphesini 

arttıran bir etken olduğu, sosyal ve adli sonuçlarının oluşabileceği belirtilmektedir (Robinson ve Wat-

keys,1999, s.153). Ayrıca alan yazında çocuklardaki genital siğil vakalarının cinsel olmayan yollarla da 

oluşabileceği bu bağlamda söz konusu vakaların hassasiyetle değerlendirilmesinin önemli olduğu da 

vurgulanmaktadır (Jones ve diğ., 2007). Genital siğilleri olan tüm çocukların titizlikle değerlendirilmesi, 

özellikle 5 yaşından büyük çocuklar (Sinal ve Woods, 2005, s.308) için çocuk koruma hizmetleri ile 

bağlantı kurulması gerekmektedir. Bu durumlarda genital siğilleri olan çocukların uygun tedavi ve ba-

kımları için multidisipliner yaklaşım gerekli görülmektedir. Çocuklarda genital siğillerin bulaş şekli, 

lezyonların klinik görünümü dikkatle incelenmelidir. HPV ile bağlantılı genital siğilleri olan çocuklarla 

ilgili uzun süreli takipler yapılmalıdır. 

HPV şiddete uğramış kadınlarda da sıklıkla görülebilmektedir (Cesario ve diğ., 2015). İstismara uğra-

mış, yoksulluk sorunu ile karşı karşıya kalan kadınların rutin sağlık taraması planlamasını yapabilmeleri 

zor olabilir ve jinekolojik muayene ile ilgili kaçınma davranışı gösterebilirler (Ackerson, 2012). Bu 

bağlamda şiddet mağduru olduğu tespit edilen ve sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarından yararlanan 

kadınlara üreme sağlığı ile ilgili bilinç ve farkındalık kazandırılması, danışmanlık sunulması, sağlık hiz-

                                                            
27 Kaiser Family Foundation.http://www.kff.org/womenshealth/upload/ Full-Report.pdf (E.T.11.08.2020). 
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metlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, aşı programlarından ücretsiz biçimde yararlanmalarının sağ-

lanması gerekli görülmektedir. Koruma ve bakım altındaki ergenlik dönemindeki kız çocukları başta 

olmak üzere çocuklara gelişim dönemlerine uygun olarak üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkında ge-

rekli bilgilendirmelerin yapılması, bilinç ve farkındalık kazandırılması çocuklarda üreme sağlığı konu-

sunda sağlıklı davranış örüntüsünün geliştirilebilmesi için bir gerekliliği temsil etmektedir. HPV aşı 

programlarından çocukların yararlandırılmalarının sağlanması da bir diğer önemli husus olarak görül-

mektedir. 

HPV virüsü ve İlişkili Hastalıklardan Korunma  

HPV virüsü ve bağlantılı hastalıklar aşı ile önlenebilmektedir. 2000’li yılların ortalarında geliştirilen 

profilaktik HPV aşıların çoğunlukla HPV tip 16 ve 18’i ve bu bağlamda serviks kanser vakalarının 

%66’sından korunma sağlayabilmektedir28. Ancak araştırmalar HPV aşısının cinsel yolla bulaşan bir 

virüs ile ilişkili kanser türünü hedef alması nedeniyle tipik olarak diğer aşıları etkilemeyen politikalara 

ve ahlaki yargılara tabi olduğunu göstermektedir. HPV aşılama programlarının kapsamı ülkeler arasında 

büyük farklılıklar göstermektedir (Chan ve diğ., 2007). Dünya Sağlık Örgütü 2017 yılında rahim ağzı 

kanseri ve HPV ile ilgili hastalıkların küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak HPV aşı-

larını, koordineli aşılama programlarının bir parçası olarak ulusal bağışıklama programlarına dahil edil-

mesini önermiştir (López ve diğ., 2020, s.2). 

HPV aşılama programlarının çoğu esas olarak ergenleri hedeflediğinden aşılama ile ilgili çoğu kararı 

ebeveynlerin alma yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle HPV aşılama programlarının başarısı büyük öl-

çüde ebeveynlerin karar vermesine bağlı olacaktır (Brabin ve diğ., 2006). Ebeveynler arasında aşı te-

reddütüne neden olan faktörler Dubé ve diğ. (2013) tarafından bilgi ve geçmiş deneyimler, aşının algı-

lanan önemi, risk algısı, tarihsel, politik ve sosyo-kültürel bağlam, halk sağlığı politikaları, sağlık pro-

fesyonellerinin görüşleri ve medyanın etkisi şeklinde açıklanmıştır. Bu bağlamda sosyal hizmet disiplini 

ve mesleği kadınların ve gelecek kuşakların HPV ve bağlantılı hastalıklardan korunmalarının sağlanma-

sında kadın üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili halk sağlığı politikalarının oluşturulmasında, HPV 

aşılama programları hakkında makro bağlamda toplumda farkındalığın yaratılmasına katkı sunabilir. 

Aşı programlarının yanı sıra kadınlarda HPV virüsü ve bağlantılı rahim ağzı kanserinin önlenmesine 

yönelik gerekli olan stratejiler; kadınlarda ve eşlerinde rahim ağzı kanseri, risk faktörleri, önleme ve 

erken teşhis konularında bilgi ve farkındalığın arttırılması, sağlık hizmetlerini sunanların yetkinlikleri-

nin yükseltilmesi, sağlık sistemlerinin erken teşhis ve kanser öncesi tedavi sağlama kapasitelerinin güç-

lendirilmesi, rahim ağzı kanseri taraması yapılan kadın sayısının arttırılması, sağlık taramaları netice-

sinde servikal anormallikler tespit edilen kadınların takip edilmesi ve uygun şekilde tedavi edilmelerinin 

sağlanmasıdır. (PAHO, 2011) 

Kadın Üreme Sağlığı ve Sosyal Hizmet İlişkisi  

Sosyal hizmet uygulamalarına gereksinim duyan müracaatçı gruplarının büyük bir çoğunluğunu kadın-

lar oluşturmaktadır. Tarihsel süreçte sosyal hizmet uzmanları cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlen-

                                                            
28 Centers for Disease Control and Prevention. HPV vaccine information for clinicians. https://www.cdc.gov 

(E.T.10.05.2020) 

https://www.cdc.gov/
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mesinde erken tanıda halk sağlığına önemli katkılar sunmuşlardır. Alan yazında 1910’dan 1930’lu yıl-

lara kadar sosyal hizmet uzmanlarının sifiliz ve bel soğukluğunun erken tanısına yardımcı oldukları 

ifade edilmektedir (Trattner, 1999). Sosyal hizmet uzmanları üreme sağlığı hizmetlerinin sosyal adalet 

temelinde herkes için erişilebilir olması gerektiğinden hareket ederek hem doğrudan hizmet sunumunda 

hem de etkili kamu politikalarının oluşturulmasında aktif rol almaktadırlar (Flaherty ve diğ.,2012; 

NASW, 2009, s.127). NASW’ın 2009-2012 yılları arasını kapsayan politika beyanlarına göre; kadınla-

rın aile planlaması ve tüm üreme sağlığı hizmetlerine erişimlerinin savunuculuğunun yapılması önemli 

görülmektedir (NASW, 2009, s. 129). Üreme sağlığı; üreme sistemi, onun işlevleri ve süreçleri ile ilgili 

tüm konularda sadece hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, tam bir fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik 

hali29 olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda üreme sağlığı, insanların tatmin edici ve güvenli bir cinsel 

yaşama sahip olabildiklerini ve üreme kapasitelerine, bunu ne zaman ve ne sıklıkta yapacaklarına karar 

verme özgürlüğüne sahip olduklarını vurgulamaktadır4. Üreme sağlığı hizmetleri ise; üreme sağlığı so-

runlarının önlenmesi, tedavisi, üreme sağlığına ve esenliğine katkıda bulunan yöntem, teknik ve hizmet-

lerin bütünü olarak tanımlanmaktadır4. Sosyal hizmet uzmanlarının üreme sağlığı ile ilgili rol ve işlev-

leri; üreme ve cinsel sağlığın ve hakların kullanımını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen konular 

hakkında araştırma yapmayı, kadınların üreme ve cinsel sağlıkları ile ilgili bilinç kazandırmaya yönelik 

farkındalık eğitimleri düzenlemeyi, yoksulluğun azaltılmasını, dezavantajlı grupların üreme sağlığı hiz-

metlerine ulaşmalarının sağlanmasını, kadınların bütüncül biçimde sağlık haklarının gerçekleştirilmesi 

için çalışmalar yürütmeyi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dönük sosyal hizmet uygulamalarını 

kapsamaktadır. 

SONUÇ 

Sosyal hizmet uzmanları kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığının korunmasında 

ve etkili sağlık hizmetlerine tam erişimlerini engelleyen çevre ile etkileşimlerden doğan bireysel, top-

lumsal, kültürel, hukuki, ekonomik sorunların çözümlenmesine yönelik politika, program ve uygulama-

ların oluşturulmasına katkı sağlayabilirler. HPV virüsü ve bağlantılı rahim ağzı kanseri teşhisi bulunan 

kadın müracaatçıların yaşayabilecekleri sosyo-ekonomik ve psikososyal sorunların çözümlenebilmesi, 

korku, utanç ve kadınların kendilerini damgalamalarının önlenebilmesi için güçlendirme ve birey mer-

kezli yaklaşım etrafında örülen terapötik süreçler kadın ve kız çocuklarının refahını arttırabilir. Sosyal 

hizmet uygulamaları kadın müracaatçıların tedaviden etkin şekilde yararlanabilmeleri için gerekli olan 

kaynaklara ulaşmalarının sağlanmasını, söz konusu virüsün çoğunlukla cinsel yolla bulaşabileceği de-

ğerlendirildiğinde aile sisteminde meydana gelebilecek kriz durumlarına müdahalede bulunmayı kapsa-

yacak şekilde yapılandırılabilir. Sosyal hizmet topluluk içinde kadınların ve erkeklerin eğitim ile bilinç-

lendirmelerinde aktif görev üstlenebilirler. 

Sosyal hizmet HPV bakımından risk altındaki grupların ve özellikle kadın hastaların savunuculukla-

rında, damgalamanın önlenmesinde önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle HPV’ nin yaygınlığının azal-

tılmasında, koruyucu ve önleyici uygulamaların yapılandırılmasında, HPV aşısına erişmek isteyen mü-

racaatçıların desteklenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır.  

                                                            
29The Danısh Institute Human Rights. www. unfpa. org/ sites/ default/ files/ pub-pdf/ NHRI Handbook. pdf  

(E.T.09.07.2020) 
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OBEZ VE NON-OBEZ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA DESNUTRİN VE 

BETATROFİN DÜZEYLERİ 

Deniz DİRİK1, Numan ÇİM2, Mehmet PARLAK1  

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Van / Türkiye 

2 İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Polikisitk Over Sendormu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda görülen endokrin sistem hastalığıdır 

ve obezite, insülin direnci ve dislipidemi ile ilişkilidir. Bu çalışmadaki amacımız PKOS’un patolojisinde 

betatrofin ve desnutrinin rolünü araştırmaktır. Bu klinik çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Kadın Doğum polikliniğine başvuran 40 obez PKOS, 40 obez olmayan PKOS ve 40 sağlıklı 

kadında yürütülmüştür. On iki saatlik açlıktan sonra kanlar toplandı. Kanlar 3500 RPM’de 10 dakika 

santrifüj edildikten sonra serumları ayrıldı. Serumlardan desnutrin ve betatrofin seviyeleri ELISA yön-

temi ile çalışıldı. Obez PKOS’lu kadınlarda serum desnutrin seviyeleri obez olmayan PKOS’lu kadın-

larda anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Non- obez PKOS’lu kadınlarda serum desnutrin ve betatrofin 

seviyeleri kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Dahası bütün gruplarda betatrofin ve 

desnutrin arasında pozitif korelasyon bulunmaktaydı. Sonuç olarak, obez ve non-obez PKOS’lu kadın-

larda düşük serum betatrofin ve desnutrin seviyelerin obezite ve insülin direncinin gelişmesine katkıda 

bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: PKOS, Betatrofin, Desnutrin, Obezite, İnsülin direnci 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE 

Polikistik over sendromu (PKOS) tanı kriterlerine bağlı olarak üreme çağındaki kadınların %3-26’sını 

etkileyen en yaygın heterojen endokrin ve metabolik bir hastalıktır (Li ve ark., 2017). PKOS hiperand-

rojenizm, anovulasyon, oligomenorrhoea, hiperinsülinemi ve poliksitik overlerle karekterizedir (Landay 

ve ark., 2009). Sendromun tanısı yukarda belirtilen üç kriterden en az ikisinin varlığını gerektirir (Sova 

ve ark., 2019). Bu klinik ve biyokimyasal belirtilere ek olarak, PKOS’lu kadınların çoğu dislipidemi ve 

obeziteyi içeren bir çok metabolik bozukluk sergiler. Bu özelliklerin tümü metabolik sendromun ayırt 

edici bileşenleridir (Teede ve ark., 2006). 

Karaciğer ve adipoz dokudan sentezlenen betatrofin insülin direnci ve lipid metabolizmasına dahil olan 

bir hormondur  (Ren ve ark., 2012; Yi ve ark., 2013) Betatrofin β- hücre poliferasyonunu kontrol edebilir 

bu nedenle insülin direncini etkiler (Lickert, 2013). Desnutrin lipolitik bir enzimdir ve trigliserid meta-

bolizmasının ilk adımından sorumlu hız sınırlayıcı bir enzimdir (Chakrabarti veKandror, 2011). Adipoz 

doku trigliseridleri hayvanlarda temel enerji depolama formudur. Trigliserid sentezi ve hidrolizi ara-

sında denge sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu sürecin disregülasyonu insülin direnci, dislipidemi ve 

aşikar diabet ile ilişkili metabolik hastalıklarla sonuçlanır (Kershaw ve ark., 2006). Bu nedenle triglise-

ridlerin depolanması ve mobilizasyonunun altında yatan mekanizimayı anlamak obezite ve ilişkili has-

talıkların anlamamız için önemlidir. 

AMAÇ 

Bu çalışmadaki amacımız obez ve non-obez PKOS’lu kadınlarda serum betatrofin ve desnutrin seviye-

sini araştırmak ve hastalığın patogenezi ile ilişkisini belirlemektir. 
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YÖNTEM 

Bu klinik çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ger-

çekleştirildi. Çalışmaya Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine 01/04/2015 -31/12/2015 tarihleri 

arasında başvuran, hormon replasman tedavisi almayan, 18-45 yaş aralığındaki PKOS tanılı 40 obez ve 

40 non-obez hastalar ile PKOS tanılı olmayan ve başka şikayetler ile başvuran 40 kadın hasta kontrol 

grubu olarak dahil edildi. Kontrol grubu aynı zaman diliminde başvuran hastalardan rastgele basit tesa-

düfü yöntemle seçildi. Çalışma prospektif kontrollü ve tek merkezli olarak planlandı. Tüm katılımcılar-

dan çalışmaya kendi rızaları ile katıldıklarını belirten yazılı onam belgesi alındı. Aynı zamanda Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan, çalışmanın yapılması 

için gerekli etik kurul onayı alındı (10.03.2015/1). 

Çalışma grubunu oluşturan kadınlara PKOS tanısı, 2003 Rotterdam kriterleri esas alınarak; oligo- 

ve/veya anovulasyon (siklus uzunluğu >45 gün veya yılda 6 siklustan az), klinik ve/veya biyokimyasal 

hiperandrojenizm bulguları (FG skoru>8 veya normalin üzerinde serum testesteron düzeyi) ve 

TVUSG’de polikistik over görüntüsü (stroma dokusunun artması nedeniyle büyümüş overler ve inci 

kolye tarzında periferik yerleşimli 2-8 mm boyutlarında 10’un üzerinde folikül görümü) kriterlerinden 

en az ikisinin varlığı ile konuldu.  

Tiroid hastalığı, hiperprolaktinemi, Cushing sendromu, hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı 

gibi kronik hastalıkları olanlar, ilaç kullananlar, gebe kadınlar ve çocuk yaş grubu çalışma dışı bırakıldı. 

Kontrol grubu 21–35 günlük intervallerle adet gören, kendisinde ve 1.derece akrabalarında diyabet ve 

hipertansiyon hikayesi olmayan, Modifiye Ferrimann Gallwey skoru <8 olan ve pelvik USG’de unila-

teral veya bilateral polikistik over görünümü olmayan olgulardan oluştu. 

Hafif giysili ve ayakkabısız olacak şekilde, katılımcıların ağırlık ölçümü baskül, boy ölçümü metre yar-

dımı ile yapıldı. Ağırlık kg cinsinden belirlenip, m2 olarak hesaplanan boy uzunluğuna bölünerek VKİ 

(kg/m2) bulundu. Çalışmaya alınan PKOS'lu ve normal kadınlar, VKİ 30 kg/m2'nin altında (Non obez) 

ve üstünde (obez) olacak şekilde gruplara ayrıldı. 

Hirsutizm skoru ‘Ferriman Gallowey’ skorlama sistemine göre hesaplandı. Bu sisteme göre 9 anatomik 

bölge değerlendirildi; her bölge için 0 (terminal kıl gelişimi yok) ile 4 (maksimum kıl gelişimi) arasında 

puan verildi. 8’in altındaki skor normal kabul edilirken, 8– 36 arasındaki skor patolojik olarak değer-

lendirilerek hirsutizm derecesiyle doğru orantılı kabul edildi. 

Katılımcılardan serum örnekleri, spontan veya gestagenle uyarılmış menstrüel sikluslarının 3. ve 5. gün-

leri arası olan erken folliküler fazda alındı. Venöz kan antekübital venden, sabah saat 08.00 ile 10.00 

arasında, 12 saatlik açlığı takiben alındı. Her üç gruptaki hastaların rutin hormon, hemogram ve biyo-

kimya tetkikleri yapıldı. 

Ayrıca her hastadan yaklaşık 2 cc antekübital venden venöz kan serum desnutrin ve betatrofin analizi 

için alındı. Alınan kanlar 4000 devir/dak.’da 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Elde edilen 

serum örnekleri analize kadar -80 °C’ de saklandı. Seçilen örneklerin hemolizli ve lipemik olmamasına 

dikkat edildi. Hedeflenen sayıya ulaşılınca, çalışmadan önce bütün örneklerin oda sıcaklığına (15–18 

°C) gelmeleri beklenerek dikkatli bir şekilde çevrilerek karıştırıldı. Bütün serumlar arası olası farklılık-

tan kaçınmak amacıyla aynı gün incelendi. 
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Serum desnutrin (Cat No:201-12-5459, Sunred Biological Technology, Shangai, China) ve betatrofin 

(Cat No: 201-12-5327, Sunred Biological Technology, Shangai, China) seviyesi ticari kitleri kullanıla-

rak ELISA yöntemi ile ‘Biochrom Anthos Zenyth 200 rt Microplate Reader’ cihazında çalışıldı. 

İstatistik Analiz 

İstatistiksel analiz SPSS for Windows versiyon 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) hazır paket program kul-

lanılarak yapıldı. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak, devamlı değişkenler ortalama ± standart 

sapma olarak belirtildi. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede gruplarda ayrı ayrı olmak üzere 

Pearson korelasyon katsayıları hesaplandı. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirle-

mede ise Ki-kare testi kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

SONUÇ 

Vaka ve kontrol gruplarına ait demografik parametreler Tablo 1’te gösterilmiştir. Olgularımızın yaş da-

ğılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Obez PKOS’lu kadınların 38/40 (%95)’ı, 

Non-obez PKOS’lu kadınların 39/40 (%97,5)’ında hirsutizm bulguları mevcuttu. Obez PKOS’lu kadın-

lar ile Non-obez PKOS’lu kadınlar arasında FGS açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu 

(14,10±0,262’ e karşı 13,80±2,583, p >0.05). Obez PKOS’lu kadınların 32/40 (%80)’ı, Non-obez 

PKOS’lu kadınların 30/40 (%75)’ ında oligomenore mevcuttu. Obez PKOS’lu kadınların 8/40 (%20)’ı, 

Non-obez PKOS’lu kadınların 10/40 (%25)’ında intermenstruel lekelenme tarzında kanama mevcuttu. 

Olgularımızda Hirsutizm, FGS, Oligomenore ve İntermenstruel lekelenme tarzında kanama oranları açı-

sından PKOS’u olanlar ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. 

Tablo 1. Vaka ve kontrol gruplarına ait demografik parametreler 

Parametreler Obez PKOS Non-obez PKOS Kontrol 

Yaş (yıl) 25,40±0,592 24,30±0,823 27,50±0,772 

VKİ (kg/m²) 32,63±0,511b ,c 23,318±0,455a, c 21±0,272a, b 

Boy (cm) 158±0,77c 161,65±0,883 163,83±1,081a 

Kilo (kg) 81,47±1,48b, c 61,34±1,44a 57,20±1,06a 

Hirsutizm (n/N) 38/40c 39/40 c 0/40 a, b 

FGS (n/N) 14,10±0,262 c 13,80±2,583 c 0,0±0,0 a, b 

Oligomenore (n/N) 32/40 c 30/40 c 0/40 a, b 

İntermenstruel leke-

lenme (n/N) 

8/40 c 10/40 c 0/40 a, b 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

357 

* Aynı satırdaki harfler istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir (p<0,05) ; a: Obez  PKOS grubu ile kar-

şılaştırıldığında p<0,05, b:Non-obez PKOS grubu ile karşılaştırıldığında p<0,05, c: kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında p<0,05. 

Vaka ve kontrol grubu biyokimyasal parametreler tablo 2’de gösterilmektedir. Serum insülini, DHEAS, 

LDL-kolesterol, trigliseid ve HOMA-IR seviyeleri non-obez ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

obez PKOS’lu kadınlarda daha yüksekti. Serum HDL-kolesterol seviyesi non-obez PKOS ve kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında obez PKOS’lu kadınlarda anlamlı olarak daha düşüktü. 

Tablo 2. PKOS’lu kadınlar  ve kontrol grubuna ait biyokimyasal parametreler 

Parametreler Obez PKOS Non-obez PKOS Kontrol 

HOMA-IR 3.23±0.354b, c 2.05±0.234a. 1.34±0.088a 

Glukoz (mg/dl) 89.90±1.573c 86.60±1.473 81.88±1.586c 

Insulin( IU/ml) 15.38±1.722b, c 9.47±1.138a 6.60±0.372 

FSH (mlU/L) 4.517±0.215 5.029±0.192c 1.251±0.234b 

LH (mlU/L) 8.34±0.546b 12.326±1.788a, c 5.90±0.763b 

E2 (pg/ml) 58.475±4.490c 57.975±6.04c 97.550±11.36a, b 

Testosterone (pg/ml) 2.28±0.129c 2.03±0.893c 1.24±0.041a, b 

DHEAS (mcg/dl) 346.16±21.52b, c 281.95±13.987a 237.955±13.825a 

SHBG (nmol/L) 34.042±3.446c 37.855±2.801c 74.215±7.06a, b 

FTI 9.179±1.015b, c 6.395±0.473a, c 2.096±0.144a, b 

TSH (mlU/L) 2.823±1.074 2.725±1.279 2.651±0.438 

Free T3 (pg/ml) 3.082±0.346 2.996±0.321 2.964±0.437 

Free T4 (ng/dl) 1.172±0.185 1.188±0.146 1.204±0.166 

C- Peptid (ng/ml) 3.229±3.108 3.181±3.218 2.599±1.486 

HDL(mg/dl) 40.88±1.606b, c 49.25±1.651a 54.40±1.984a 

LDL (mg/dl) 116.00±7.518b, c 96.90±5.002a 92.25±3.614a 
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Trigliseride (mg/dl) 130.026±9.03b, c 92.750±6.798a 75.830±6.504a 

Betatrophine (ng/l) 501.636±41.238c 679.265±83.339 c 1005.448±84.781a, b 

Desnutrin (ng/l) 106.65±11.555c 123.83±83.62c 190.343±18.345a,b 

a: obez PKOS grubu ile karşılaştırıldığında p<0.05; b: Non-obez PKOS grubu ile karşılaştırıldığında 

p<0.05; c: kontrol grubu ile karşılaştırıldığında p<0.05 DHEA: dehidro dehidroepiandrosterone sulfat; 

SHBG: Seks hormon bağlayıcı globulin; TSH: Troid stimüle hormon; HDL: Yüksek dansiteli lipopro-

tein; LDL: Düşük dansiteli liporptein. 

Kontrol grubun serum betatrofin ve desnutrin seviyesi obez PKOS ve non-obez PKOS’lu kadınlardan 

anlamlı olarak yüksekti. Serum betatron ve desnutrin obez PKOS’lu kadınlarda non obez PKOS’lu ka-

dınlardan düşük olmasına rağmen anlamlı değildi. 

Tablo 3. Desnutrin ve betatrofin arsındaki korelasyon 

 Obes PKOS Non-Obes PKOS Kontrol 

r p r p r P 

Desnutrin-Betatrophin 0.963 <0.001 0.920 <0.001 0.929 <0.001 

 

Bütün gruplarda desnutrin ve betatrofin arasında pozitif korelasyon bulunmaktaydı. 

TARTIŞMA 

İnsanda betatrofin konsantrasyonu normal lipid seviyesine sahip kişilerle karşılaştırıldığında dislipide-

mik hastalarda daha düşüktür (Gómez-Ambrosi ve ark., 2016). Zayıf bireylerle karşılaştırıldığında obez 

kişilerin %40’ında ve tip 2 diyabetik hastaların %70’inde serum betatrofin seviyesinin azaldığı rapor 

edilmiştir  (Gómez-Ambrosi ve ark., 2014). Obez bireylerde serum betatrofin seviyesinin azalmasının 

insülin direnci ve hiperglisemi ile ilişkili olabileceği rapor edilmiştir (Gómez-Ambrosi ve ark. , 2014). 

Ek olarak, serum betatrofin seviyesinin insülin direnci ile negatif korele olduğu gösterilmiştir (Gómez-

Ambrosi ve ark. , 2014). 

PKOS’da betatrofin çalışmalarında tartışmalı sonuçlar vardır. Bazı çalışmalarda serum betatrofin sevi-

yesinin arttığını (Calan ve ark., 2016; Kahraman ve ark., 2018),  bazıları azaldığını (Eksi 

Haydardedeoglu ve ark., 2019; Erbag ve ark., 2016) rapor etmişlerdir. PKOS’lu kadınlarda serum be-

tatrofin seviyesinin değişmediği de rapor edilmiştir (Wang ve ark., 2013). PKOS geniş spektrumlu bir 

hastalıktır. PKOS’lu kadınlarda tartışmalı serum betatrofin seviyesinin PKOS’un spektrumundan dolayı 

olabileceği rapor edilmiştir(Eksi Haydardedeoglu ve ark. , 2019) Ek olarak, PKOS’lu hastalarda serum 

betatrofin seviyesinin azalmasının hiperinsülinemi ve insülin direncinden dolayı olabileceği belirtilmiş-

tir. Betatrofin konsantrasyonunun HOMA-IR ve açlık insülini ile negatif korele olduğu gösterilmiştir 

(Duan ve ark., 2017). Bu fikri desteklemek için 3 aylık tedaviden sonra açlık insülinin azalması ile 

betatrofin konsantrasyonunun arttığı bulunmuştur (Duan ve ark. , 2017). Sunulan çalışmada, PKOS’lu 
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kadınlarda serum betatrofin seviyesi sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük 

bulunuştur. Ek olarak, obez PKOS’lu kadınlarda serum betatrofin seviyesi non-obez PKOS’lu kadınlar-

dan anlamlı olarak düşüktü. PKOS’da gelişen insülin direnci ve obezite, PKOS’lu kadınlarda serum 

betatrofin seviyesinin azalmasına neden olmuş olabilir. 

Lipaz enzimleri lipoliz olarak bilinen bir süreçle adipoz dokuda depolanan trigliseridleri, yağ asidi ve 

gliserole parçalarlar. Desnutrin trigliseridlerdeki ilk ester bağını hidroliz eder. Desnutrin lipid depoları 

ile ilişkilidir ve adipoz dokuda yüksek seviyede bulunur, aynı zamanda lipid depolanan diğer dokularda 

da bulunur (Zechner ve ark., 2017). Langin ve ark. obez ve normal insanların subkutan adipoz dokula-

rında serum desnutrin seviyesinin obez insanlarda daha düşük olduğunu bulmuşlardır (Langin ve ark., 

2000). Obez ve genetik olarak indüklenmiş ob/ob fareler normal farelerle karşılaştırıldığında desnutrin 

ekspresyonunun azaldığını rapor edilmiştir (Gibbons ve ark., 2000). Ek olarak, HOMA-IR ve desnutrin 

seviyesinin negatif korele olduğu ve desnutrinin insülin direnci ile ilişkili olabileceği vurgulanmıştır 

(Yang ve ark., 2014). İnsülin lipolizisin primer inhibitörüdür. 3T3-L1 fare yağ hücrelerinde, insülin 

zamana bağlı olarak desnutrin ekspresyonunu düzenlediği gösterilmiştir (Kralisch ve ark., 2005). Sunu-

lan çalışmada, obez ve non obez PKOS’lu kadınlar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serum desnutrin 

seviyesinin anlamlı olarak düşüktü. 

PKOS’lu kadınlarda, aşırı androjen, insülin direnci, çeşitli düzeylerde estrojene maruziyet ve çevresel 

faktörler lipid metabolizmasını etkileyebilir (Wild, 2012). Dislipidemi PKOS’da tanımlanmıştır. Birçok 

çalışma PKOS’lu kadınlarda HDL-kolestreol seviyesinin azaldığı ve LDL-kolestreol ve trigliserid kon-

santrasyonunun arttığını göstermiştir (Diamanti-Kandarakis ve ark., 2007; Yilmaz ve ark., 2005). Sunu-

lan çalışmada LDLkolestrol ve trgliserid seviyesi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında obez ve non obez 

PKOS’lu kadınlarda anlamlı olarak yüksek bulunurken, HDL- kolesterol seviyesi anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur. 

Sonuç olarak, PKOS’lu kadınlarda serum desnutrin ve betatrofin seviyesi azaldı, özellikle obez 

PKOS’lu kadınlarda. Betatrofin ve desnutrin seviyesi PKOS’un patafizyolojisinde rol oynayabilir. 

PKOS’lu kadınlarda serum desnutrin ve betatrofinin rolünü anlamak için daha ileri çalışmaların yapıl-

masına ihtiyaç vardır. 
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OTOİMMÜN PROGESTERON DERMATİTİ: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU 

Mustafa ALBAYRAK 

Florence Nightingale Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul / Türkiye 

Öz: Otoimmün progesteron dermatiti, menstrüel siklusun luteal fazında üretilen progesterona reaksiyon 

olarak gelişen nadir görülen bir rahatsızlıktır. Döküntü değişik şekilde ortaya çıkabilmekte ve tanısı zor 

konulmaktadır. Cilt lezyonlarının premenstrüel dönemde ortaya çıkması, intradermal progesteron tes-

tine pozitif yanıt ve ovulasyonun baskılanması sonrası şikayetlerin düzelmesi ile tanı konulmaktadır. 

Otoimmün progesteron dermatitinin sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Literatürde yalnızca 200’e ya-

kın sayıda olgu bildirilmiştir. Bu vaka sunumunda otoimmün progesteron dermatidi tanısı konulan bir 

vaka tartışılmıştır. 35 yaşında G1P1 kadın hastanın son 6 aydır her mensten 7-8 gün önce başlayan ve 

mensten 2 gün sonra kaybolan sol iç uyluk bölgede 10-12 cm’lik maküler tarzda kızarık ve kaşıntılı 

lezyon şikayeti mevcuttu. Tedavide oral anti histaminik ve topikal steroid verildi. Kısmi gerileme izle-

nen hastanın semptomları 3 menstrüel siklus boyunca, luteal faza uyan dönemde tekrar etmesi üzerine 

otoimmün progesteron dermatit ön tanısı ile 50 mg/ml progesteron (Progestan amp Koçak Farma) ile 

salin kontrollü intradermal test (skin prick test) yapılmasına karar verildi. Test sonucu pozitif çıktı. Has-

taya ovulasyon supresyonu amacı ile kombine oral kontraseptif verilmesi ile ilk siklustan sonra şikayet-

ler kayboldu. Otoimmün progesteron dermatiti üreme çağında endojen ya da ekzojen progestinlere bağlı 

olarak ortaya çıkan nadir bir rahatsızlıktır. Patogenezi tam olarak anlaşılamamakla birlikte endojen pro-

gesterona reaksiyon olarak ortaya çıkan hipersensitivite reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. Menarş 

sonrası, peripartum dönemde ya da herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, menopozdan sonra kaybolur. 

Tedavisi hastanın yaşı ve fertilite isteğine bağlı olarak değişmekle birlikte ilk seçenek oral kontraseptif 

kullanımıdır. Bizim olgumuza oral kontraseptif başlandı ve hasta ilaçtan fayda gördü. Premestrüel dö-

nemde siklik olarak ortaya çıkan cilt lezyonu bulunan olgularda otoimmün progesterone dermatiti akılda 

bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Otoimmün Progesteron Dermatiti, Ovulasyon, Progesteron 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Otoimmün progesteron dermatiti, menstrüel siklusun luteal fazında üretilen progesterona reaksiyon olarak 

gelişen nadir görülen bir rahatsızlıktır (1). Döküntü değişik şekilde ortaya çıkabilmekte ve tanısı zor ko-

nulmaktadır. Klinik cilt bulguları makül, papül ve plaklar, eritema multiforme, egzema, fiks ilaç dökün-

tüsü, ürtiker, stomatit, anjioödem, vulvavaginal kaşıntı ve Stevens - Johnson benzeri reaksiyon gibi farklı 

şekillerde karşımıza  çıkabilir. Tanı cilt lezyonlarının rekürren siklik olarak luteal fazda ortaya çıkıp mens-

ten bir iki gün sonra kaybolma öyküsü, pozitif intradermal progesteron testi ile tanı teyidi ve ovulasyonun 

baskılanması ile şikayetlerin kaybolması ile konabilmektedir. Otoimmün progesteron dermatitinin preve-

lansı tam olarak bilinmektedir. Literatürde şu ana kadar yalnızca 200 kadar olgu bildirilmiştir.  

OLGU SUNUMU 

35 yaşında G1P0 kadın hastanın son 6 aydır her mensten 7-8 gün önce başlayan ve mensten 2 gün sonra 

kaybolan sol iç uyluk bölgede 10-12 cm’lik maküler tarzda kızarık ve kaşıntılı lezyon şikayeti mevcuttu. 

Ayrıca hafif ısı artışı da mevcuttu. Laboratuvar bulgularında tam kan sayımı, biyokimya, hormon tetkikleri 

normal sınırlarda idi. Gebeliğinde benzer bir şikayeti olmayan hastanın özgeçmişinde Haşimoto tiroiditi 

ve dermografizmi mevcuttu. Aile hikayesinde prematür ovarian yetmezlik olan hastanın adetleri düzenli 
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idi. Daha önceki gebeliğinde bu şekilde bir şikayeti olmamıştı. Hastanın düzenli kullandığı bir medikas-

yonu yoktu. Tedavide oral anti histaminik ve topikal steroid verildi. Kısmi gerileme izlenen hastanın semp-

tomları 3 menstrüel siklus boyunca, luteal faza uyan dönemde tekrar etmesi üzerine otoimmün progesteron 

dermatit ön tanısı ile 50 mg/ml progesteron (Progestan amp Koçak Farma) ile salin kontrollü intradermal 

test (skin prick test) yapılmasına karar verildi. Test sonucu pozitif çıktı. Hastaya ovulasyon supresyonu 

amacı ile kombine oral kontraseptif verilmesi ile ilk siklustan sonra şikayetler kayboldu. 

TARTIŞMA 

Otoimmün progesteron dermatiti üreme çağında endojen ya da ekzojen progestinlere bağlı olarak ortaya 

çıkan nadir bir rahatsızlıktır. Patogenezi tam olarak anlaşılamamakla birlikte endojen progesterona re-

aksiyon olarak ortaya çıkan hipersensitivite reaksiyonu olduğu düşünülmektedir (1). Menarş sonrası, 

peripartum dönemde ya da herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, menopozdan sonra kaybolur.  

Literatürdeki olguların klinik özellikleri farklılık göstermektedir (2). En çok görülen klinik bulgular ür-

tiker, anjioödem, eritema multiformedir (3,4). Ayırıcı tanıda allerjik kontakt dermatit, rozase ve eritema 

annulare sentrigum akılda bulundurulmalıdır. Tanımlayıcı tanısal laboratuar testi veya histopatolojik 

bulgu bulunmamaktadır. Akne, psöriazis ve lupus eritematozus gibi cilt lezyonları mens öncesi alevle-

nebilmektedir. Nadir görülmekle birlikte lezyonları ayırıcı tanısında otoimmün progesteron dermatiti 

akılda tutulmalıdır. Hastalık gebelikte veya intrapartum alevlenebilmekle beraber bildirilen hastaların 

çoğunda gebelikte bir şikayet olmamıştır.  

Warin ve arkadaşları otoimmün progesteron dermatiti için tanısal kriterler yayınlamışlardır (5). Bu kri-

terler arasında: cilt lezyonlarının premenstrüel dönemde ortaya çıkması ve mens ile kaybolması, intra-

dermal progesteron testine pozitif yanıt ve ovulasyonun baskılanması ile şikayetlerin düzelmesidir. Bi-

zim olgumuzda her üç kriterde sağlanmıştır. Tedavisi hastanın yaşı ve fertilite isteğine bağlı olarak de-

ğişmekle birlikte ilk seçenek oral kontraseptif kullanımıdır. Bizim olgumuza oral kontraseptif başlandı 

ve hasta ilaçtan fayda gördü. 

Sonuç olarak premestrüel dönemde siklik olarak ortaya çıkan cilt lezyonu bulunan olgularda otoimmün 

progesterone dermatiti akılda bulundurulmalıdır. 
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NADİR BİR OLGU: SUSAC SENDROMLU GEBEDE ANESTEZİK YAKLAŞIM 

Ersagun TUĞCUGİL1,  Ahmet BEŞİR2 

1-2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  

Trabzon / Türkiye 

Öz: Olgumuzda SUSAC sendromlu gebe hastada anestezi yönetimini tartışmayı amaçladık. 28 yaşın-

daki gebe hasta 6 yıl önce SUSAC sendromu tansı almış fakat 2 yıldır takip edilmemekteymiş. Hasta-

mızın preoperatif nörolojik muayenesi normaldi. Spinal anestezinin oluşturabileceği hemodinamik ins-

tabilite ve postoperatif nöroloji komplikasyonlardan  kaçınmak için genel anestezi uygulandı. Olgu-

muzda peroperatif hiçbir komplikasyonla karşılaşılmadı ve  nöroloji kontrolünde postoperatif  2 gün 

sonra taburcu edildi. 

Anahtar Kelimeler: Genel Anestezi; SUSAC Sendromu; Sezaryen 

GİRİŞ 

SUSAC sendromu sıklıkla genç kadınlarda görülen retina, kohlea ve beyinde enfarktlara yol açan oklu-

ziv arterioler bir hastalıktır (Susac, 1994: 591 ). Genel anlamda hastalarda işitme kaybı, görme kaybı ve 

bilinç bulanıklığı ile karakterizedir. Özellikle gebelik döneminde nadir görülen bu hastalıkta kullandı-

ğımız anestezi yönetimimizi paylaşmak istedik. 

OLGU 

39. gestasyonel haftasındaki 28 yaşında ASA II gebeye acil sezaryen operasyonuna alındı. Öz geçmi-

şinde herhangi bir cerrahi operasyon öyküsü bulunmayan hastanın 6 yıl önce bilateral işitme kaybı ve 

göme bozukluğu şikâyetleri ile gittiği nöroloji bölümünce SUSAC sendromu tanısı konulmuş. En son 

2018 yılında nöroloji tarafından görülen ve o döneme ait, MR da periventriküler alanda multifokal  hi-

perintens lezyonlar(resim 1), işitme testinde bilateral sensorial işitme kaybı(resim 2)  ve fundus floros-

kopisinde retinal arter oklüzyonu (resim 3) gösterilmiştir. Ancak daha sonra takiplerine gitmediği ve 

ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. Preoperatif nörolojik muayenesinin normal olduğu gözlemlendi. Ame-

liyathane odasına alındıktan sonra elektrokardiyogram, pulsoksimetre, noninvaziv kan basıncı ile bera-

ber TOF (40 mA, 0,2 sn) monitörizasyonu uygulandı. Anestezi yöntemi olarak genel anestezi tercih 

edildi. Genel anestezi indüksiyonu  2 mg/kg  propofol, 0,3 mg/kg ketamin  ve 1mg/kg roküronyum ile 

sağlandı ve entübe edildi. Anestezi idamesinde %50 oksijen, %50 hava ve BIS: 40-60 olacak şekilde 

Sevofluran (1 MAK) kullanıldı. Sorunsuz bir cerrahi ile 1. dk. Apgar 8 ve 5. dk. Apgar 10 olan bebek 

doğurultuktan sonra sevofluran düşürülüp  (0.5 MAK), anestezi idamesi %50 oksijen, %50 nitröz oksit, 

100 mcg  fentanil ve 2 mg  midazolam ile sürdürüldü. SPO2, end-tidal CO2 ve hava yolu basıncı ve 

hemodinamik değerler operasyon süresi boyunca normal olarak değerlendirildi. 55 dk. süren operasyo-

nın sonunda uyandırılmaya başlanan olgunun bu andaki TOF değeri 3 olarak ölçüldü ve olguya 2 mg 

kg-1 sugammadeks intravenöz olarak verildi. TOF değeri tedricen yükselen olgunun 40 saniye sonra 92 

olarak ölçüldü ve olgu sorunsuz ekstübe edildi. 2 gün obstetri servisinde izlendikten sonra sorunsuz bir 

şekilde nöroloji bölümünün kontrolünde taburcu edildi. 

TARTIŞMA   

Gebelerde sezaryen seksiyo da en sık kullanılan anestezi tekniği spinal anestezidir. Spinal anestezi son-

rası gebelerde en sık karşılaşılan ve korkulan komplikasyon maternal hipotansiyondur (Langesæter, 
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2011: 242-248 ). Bu olguda kontrollü bir anestezi indüksiyonu sağlamak amacıyla, spinal anestezi son-

rası olası bir hemodinamik bozukluğu önlemek adına  genel anestezi uyguladık ve yakın hemodinamik 

takip ile hipotansiyon oluşmasına engel olduk. Spinal anestezi sonrası nadir görülen komplikasyonlar 

içersinde ani gerçekleşen işitme kaybı, görme kaybı gibi kalıcı veya geçici nörolojik komplikasyonlar 

da olabilir  (Sara, 2014:8–15, Fog, 1990:517- 522, Sprung, 2003: 241–257). Bu tür komplikasyonların 

gelişmesinde vasküler faktörlerin (tromboz, spazm,  emboli ve iskemi), ani hemodinamik değişikliklerin 

ve dural ponksiyon sonrası intrakranial basınçtaki düşmenin sorumlu olabileceği ifade edilmiştir (Gro-

ver, 2012: 11) .  Ek problemi olmayan hastalarda dahi bu komplikasyonlar gelişebildiği düşünüldüğünde 

arteryal okluziv bir hastalığa sahip bu olguda bu tür komplikasyon oranının daha fazla oluşabileceğini 

düşündük. Genel anesteziyi tercih ederek bu tür komplikasyonların oluşma ihtimalini azaltmış olduk. 

Ayrıca postoperatif gelişecek bu komplikasyonların spinal anesteziye mi bağlı olduğu yoksa SUSAC 

sendromunun bir komponenti mi olduğu karışıklığa neden olabileceği için genel anestezi tercih ettik.  

Literatürde SUSAC sendromlu anestezi ile ilgili bir tane olguya rastladık. Bu olguda SUSAC sendromun 

intrakranial tutulumuna bağlı intrakranil basınç artışı semptomları nedeniyle genel anestezi altında kra-

nitomi yapılmış. Peroperatif optik sinir çapı takibi ile intrakranial basınç takibi yapılmış ve bu takibe 

göre anestezi yöntemlerini modifiye etdilmiş (Khandelwal , 2020: 551 ). Bizim hastamızda bu olgudan 

farklı olarak nörolojik muayene normaldi ve intrakranial basınç bulguları yoktu. Fakat klinik işaretlerin 

yokluğunda bile intrakraniyal lezyonları olan bireylerde sıklıkla kafa içi basıncı artışı olabilir (Leffert 

,2013: 703-771 ). Neuraxial anestezi bu gibi durumlarda kontrendikedir,  bu yüzden bizde olgumuzda 

genel anesteziyi tercih ettik.  

SONUÇ 

Özellikle okluziv arterioler bir hastalık olan SUSAC sendromu gibi riskli hastalarda sezaryen seksiyo 

nedeniyle spinal anestezi uygulaması, postpartum dönemde gelişen değişik nörolojik klinik tablolarla 

sonuçlanabileceği için bu olgularda genel anestezi tercih edilebileceğini düşünüyoruz. 
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ÇOK KISA DOĞUMLAR ARASI SÜREYE SAHİP KADINLARIN MATERNAL ve 

NEONATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 4 YILDA 3 DOĞUM 

Deniz ŞİMŞEK  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi,  Bursa / Türkiye 

Öz: Amaç: Dünya sağlık örgütü canlı bir doğumu takiben yeniden gebe kalınması için gereken sürenin 

iki yıl olması gerektiğini önermekle beraber; modern kontraseptif yöntemlerin kullanılmaması, fazla 

çocuk sahibi olma istemi ve özellikle istemeden gebe kalınması gibi sebepler bu öneri ile çelişmektedir. 

Kısa doğumlar arası süre birçok maternal ve neonatal olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğu belirtilmekle 

beraber, aksini iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Art arda kısa doğumlar arası ile doğum yapan has-

taların da kötü obstetrik ve neonatal sonuçların olması beklenirken, insidansının azlığı nedeniyle araştı-

rılmamış bir konudur. Kliniğimizde 4 yıl içerisinde 3 kere doğum yapan hastaların maternal ve neonatal 

sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.  Metot: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde 

Ocak 2016- Temmuz 2020 tarihleri arasında 3 kere doğum gerçekleştiren hastaların verileri retrospektif 

olarak değerlendirildi. Preterm doğum,  antenatal dönem komplikasyonları (Preeklampsi, IUGR, Fetal 

Anomali, GDM), doğum süreci komplikasyonları (Ciddi perineal travma, uterin rüptür, ciddi intraabdo-

minal yapışıklık, PPH, mesane/barsak yaralanması, omuz distosisi) ve post-partum komplikasyonlar( 

febril morbidite, kan transfüzyon ihtiyacı, yara yeri enfeksiyonu, tromboemboli, yeniden ameliyat ge-

reksinimi) , yenidoğan sonuçları( doğum ağırlığı, ölü/canlı doğum, APGAR skorları ve YYBÜ yatış 

ihtiyacı) değerlendirilerek istatistiki olarak karşılaştırıldı. Sonuçlar: Yaklaşık 4 yıllık süreçte 86 hasta 

toplamda 258 doğum gerçekleşti. 53 hasta tüm doğumlarını vajinal yolla gerçekleştirirken, 25 hasta 3 

kere sezaryen ameliyatı geçirdi. İlk doğumunu gerçekleştiren hastalardan 10 tanesi preterm doğum ger-

çekleştirdi, bu sayı ikinci ve üçüncü doğumlarda sırasıyla 11 ve 8’di. Antenatal komplikasyon, post-

partum ve travay komplikasyonları doğum sayısı arttıkça vaka sayısı artmakla beraber, grupların karşı-

laştırılmasında anlamlı istatistiki fark saptanmadı. İkinci doğumunu gerçekleştiren hastalardan 3’ünde 

ve 3. doğumunu gerçekleştiren hastaların ise 1’inde ölü doğum saptandı ancak istatistiki fark izlenmedi. 

YYBÜ’ye yatış ihtiyacı bebek sayısı da doğum sayısı arttıkça artmakla beraber istatistiki anlamlılık 

yoktu. Tüm doğumları sezaryen ile gerçekleşen 25 hastanın 4’ünde ciddi yapışıklık saptanmakla bera-

ber( 3’ünde 3. Sezaryende, 1 ‘inde 2. Sezaryende) uterin rüptür, plasenta previa ve komşu organ yara-

lanması izlenmemiştir.  Tartışma: Kısa doğumlar arası süre; erken doğum, gelişme geriliği, fetal ano-

mali, kötü neonatal sonuçlar, intra-operatif komplikasyonlar ve ölü doğum ile ilişkili olduğu belirtil-

mekle beraber, art arda iki kere kısa doğumlar arası süreye sahip hastaların maternal ve neonatal sonuç-

larının karşılaştırılmasında istatistiki anlamlı fark saptanmadı. Bu durum bu hastaların gebelik ve doğum 

eylemine uyumunun yüksek olması ile ilişkilendirilebileceği gibi, hasta sayısının azlığı da istatistiki 

sonuçlarda etkili olabileceği unutulmamalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kısa Doğumlar Arası Süre, Gebelikler Arası İnterval, Erken Doğum, Neonatal Mor-

bidite 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Fertilizasyon sonrası korpus luteumdan ve takiben konseptus materyalinden salgılanan hormonlar saye-

sinde maternal bedende değişiklikler meydana gelmektedir. Fizyolojik değişiklikler adı verilen bu süreç 

fetusun anne karnında sağlıklı gelişimi ve büyümesi için gerekmektedir. Doğum sonrası maternal bede-

nin, doğum öncesindeki durumu dönüş süreci yaklaşık 6 hafta sürmektedir. Bu döneme puerperium ( 
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lohusalık) dönemi adını almakla beraber; anne bedeninin yapısal ve fonksiyonel olarak gebelik öncesi 

döneme geçiş aşamasıdır. Puerperal dönemde emzirme ile ovulasyon arasında ilişki vardır. Ancak, em-

ziren kadınlarda dahi 3. haftada ovulasyon gerçekleşebilir.1(Makins,2020:1) 

Doğum sonrası cinsel ilişkinin ne zaman başlanmasına dair kanıta dayalı bilgi olmamakla beraber, an-

nenin isteğine ve rahat hissetmesi halinde ilişkinin başlanacağına dair yazılar mevcuttur.2 ( 

Reamy,1987:2) Biz hastalarımıza doğum sonrası 6. haftada jinekolojik muayene sonrasında ilişki ve 

kontrasepsiyon hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra ilişkinin başlanılmasını önermekteyiz. 

Doğum sonrası yeniden gebelik olması ile ilgili net bir zaman olmamakla beraber, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) bu sürenin iki yıldan az olmaması gerektiğini belirtmektedir .3( WHO,2007:3). İstenmeden ge-

belik meydana gelmesi, modern kontraseptif yöntemlerin kullanılmaması veya fazla çocuk sahibi olma 

istemi gibi sebepler WHO’nun önerilerinin geçersiz sayıldığı durumlardandır. Literatürde doğumlar 

arası sürenin veya doğum ile gebelik elde edilmesi ile ilgili sürenin tam olarak ne kadar olması gerekti-

ğine dair fikir birliği olmasa da, iki doğum arasında 1,5 yıldan az süre olması maternal ve neonatal kötü 

sonuçlar ile ilişkili olduğuna dair araştırmalar mevcuttur .4-6 (Conde-Agudelo, 2000 :4, Hanley,2017:5, 

Smith,2003:6).  Tekrarlayan kısa doğumlar arası süre ile ilgili veri, insidansının düşük olması nedeniyle 

literatürde yer bulamamıştır.  

AMAÇ 

Hastanemiz Türkiye’nin en yüksek doğum sayısına sahip hastanelerinden biri olması nedeniyle, 4 yıl, 

içerisinde 3 doğum gerçekleştiren hastaların araştırılmasına imkân sunmaktadır. Çalışmamızda bu has-

taların maternal ve neonatal sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Tekrarlayan kısa doğumlar arası süreye sahip hastaların doğum öncesi, doğum esnasında veya post-

partum dönemde komplikasyonların değerlendirilmesi ve Neonatal sonuçlarla birleştirlmesi. 

YÖNTEM 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi etik kurulundan çalışmanın gerçekleştirilmesi yö-

nünde onam alındıktan sonra 2016 Ocak ayı ile 2020 Eylül aylarında doğum gerçekleştiren hastaların 

bilgileri hastane bilgi sistemi kullanılarak retrospektif olarak tarandı. Yaklaşık 4 yıllık süreçte 3 doğum 

gerçekleştiren hastalar belirlendi. Hastaların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları kullanılarak ger-

çekleştirdikleri doğumların bilgilerine hastane bilgi sistemi kullanılarak ulaşıldı. Maternal sonuçların 

belirlenmesinde kullanılan parametreler: 

 Preterm doğum: 37. Gebelik haftasından önce doğumun gerçekleşmesi. 

 Antenatal komplikasyonlar: Preeklampsi ( 4 saat ara ile ölçülen arteriyal tansiyonun 140/90 

mm/Hg’den yüksek olması ve spot idrarda +1 proteinüri saptanması veya 24 saatlik idrarda 300 mg 

veya daha fazla proteinüri olması), İntrauterin gelişme geriliği(IUGR, Fetal ağırlığın 10 persentilin 

altında olması), fetal anomali ( Doğum öncesi ultrasonografi ile saptanmış), Gestasyonel Diabetes 

Mellitus ( GDM: Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa fark edilen karbonhidrat intoleransı sonucu 

hiperglisemi), ablasyo plasenta( plasentanın doğum öncesi plasental yataktan ayrılması). 
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 Doğum süreci( Travay ) komplikasyonları: Ciddi perineal travma( 3. veya 4. derece vajinal laseras-

yon), genel anestezi altında epizyotomi onarımı gereksinimi, vajinal hematom oluşması, uterin rüp-

tür, plasenta previa totalis mevcudiyeti, ciddi batın içi yapışıklık veya uterin alt segmente ulaşmayı 

zorlaştıran intraabdominal yapışıklıklar, sezaryen sırasında mesane veya barsak hasarlanması ve 

post-partum heoraji(PPH) olarak belirlendi. 

 Postpartum komplikasyonlar: Febril morbidite, yara yeri enfeksiyonu, kan ürünleri transfüzyon ih-

tiyacı, tromboemboli, plasental doku retansiyonu ve yeniden ameliyat gereksinimi, intraabdominal 

abse veya hematom gelişmesi ve anne ölümü olarak belirlendi.  

 Yenidoğan sonuçları: Doğum ağırlığı, APGAR 1. ve 5. Dakika skorları, Ölü/canlı doğum durumu, 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesine(YYBÜ) yatış gereksinimi olarak belirlendi.   

 Doğum öncesi anemi ( Doğum için yatışı yapılan hastaların kan hemoglobin değerinin 11mgr/dl’nin 

altında olması) 

İstatistik analiz SPSS ( Versiyon 24) programı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal dağılım olup 

olmadığı belirlenerek her üç grubun verileri Anova ve Pearson Ki-kare testleri kullanılarak karşılaştı-

rıldı. ‘p’ değeri 0,05 değerinden küçük olması istatistiki olarak anlamlı olarak değerlendirildi.  

BULGULAR 

Yaklaşık 4 yıllık süreçte toplamda 86 hasta 258 doğum gerçekleşti. Hastaların birinci, ikinci ve üçüncü 

doğumlarının bebek ağırlıklarının ortalaması sıra ile 3031gr, 3027 ve 3143 gr olarak saptandı. Üç gebe-

liğin karşılaştırılmasında anlamlı istatistiki fark saptanmadı. Preterm doğum tecrübe eden hastaların sa-

yıları sırasıyla 10, 11 ve 8’di. Bu verilerin de gruplar arası istatistiki karşılaştırılmasında anlamlı bir fark 

tespit edilmedi. İlk doğumunu gerçekleştiren hastalarda ölü doğum saptanmadı, ancak 2. Doğumunu 

gerçekleştiren hastalardan 3’ünde ve 3. doğumunu gerçekleştiren kadınlardan ise 1’inde ölü doğum 

meydana geldi. Ancak gruplar arası kıyaslamada istatistiki fark yoktu. Hastaların %32 ile %41’inde 

prepartum anemi saptandı.  

Birinci doğumunu gerçekleştiren hastaların 4’ünde antenatal komplikasyon (1 GDM, 1 IUGR, 2 preek-

lampsi), 2’sinde postpartum komplikasyon (kan ürünü transfüzyonu) saptandı. İkinci doğumlarını ger-

çekleştiren 5 hastada antenatal komplikasyon saptandı( 2 GDM, 1 IUGR, 2 Preeklampsi) 2 hastada tra-

vay komplikasyonu( 1 batın içi yaygın yapışıklık ve 1 uterin atoni) 3hastada post-partum komplikasyon( 

2 kan ürünü transfüzyonu 1 yara yeri enfeksiyonu) saptandı. Üçüncü doğumların sonuçlarının değerlen-

dirilmesinde; 8 hastada antenatal kompliksyon ( 2 IUGR, 4 preeklampsi, 1 fetal anomali, 2 GDM, 1 

ablasyo Plasenta), 4 hastada travay komplikasyonu( 3 hastada yaygın batın içi yapışıklık 1 uterin atoni)3 

hastada post-partum komplikasyon ( 2 kan ürünü transfüzyonu 1 yara yeri enfeksiyonu) saptandı. Ancak 

bu verilerin de istatistiki karşılaştırılmasında anlamlı fark saptanmadı.  

APGAR 1. Dakika ve 5. Dakika skorlarının kıyaslanmasında da gruplar arası anlamlı bir fark saptan-

madı. Tablo 1’de her grubun değerlerinin ve istatistiki karşılaştırması sunulmuştur.  
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Tablo 1. Dört yılda 3 doğum yapan hastaların gebelik ve neonatal sonuçları ve guruplar arası 

istatistiki karşılaştırılma sonuçları 

 1.Doğum 

N:86 

2.Doğum 

N:86 

3.Doğum 

N:86 

Gruplar Arası 

Kıyaslama 

(p değeri) 

Doğum Ağırlığı 

(ortalama ±std) 

3031  ± 513 3027 ± 634 3143 ± 586 0,327 

Canlı doğum 

Ölü doğum  

86 

0 

83 

3 

85 

1 

0,169 

Term 

Preterm  

76 

10 

75 

11 

78 

8 

0,762 

APGAR 1. Dk 

(Ortalama/ Range) 

8,71 

(5-9) 

8,59 

(6-9) 

8,72 

(7-9) 

0,489 

APGAR 5. Dk 

(Ortalama/ Alt-Üst De-

ğer) 

9,73 

(6-10) 

9,55 

(7-10) 

9,77 

(8-10) 

0,509 

YYBÜ yatış 6 7 11 

 

0,381 

Prepartum Anemi 

 

33 36 28 0,445 

Antenatal Komplikasyon 4 5 8 0,441 

Travay Komplikasyon 0 2 4 

 

0,129 

Postpartum 

Komplikasyon 

2 3 3 0,876 
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SONUÇ 

Çalışmamızda tekrarlayan kısa doğumlar arası süreye sahip hastaların gebelik sonuçlarını araştırdık. 

Literatürde bu araştırma ile yapılan araştırmalar, tanımlama sorunu bulunmaktadır. Kimi çalışmalar do-

ğum ile gebe kalınan süreyi baz almakla beraber (doğum ile gebe kalınan süre) kimi çalışmalarda do-

ğumlar arası süre (iki doğum arası süre) baz alınmaktadır. Özellikle retrospektif çalışmalarda doğumlar 

arası süre daha kesin bilgilere ulaşmayı sağlayabilir çünkü çoğu kadın doğum sonrası adet düzensizliği 

yaşamakta ve gebeliğinin ikinci trimesterinde hekime başvurabilmektedir. Bu yüzden kesin son adet 

tarihine ulaşılamayabilir. Kısa doğumlar arası süreyi araştıran çalışmalarda, 24 aydan daha kısa doğum-

lar arası süreye sahip hastalarda; preterm doğum, düşük doğum ağırlığına , gestasyonel diabetes melli-

tus, preeklampsi, düşük APGAR skorları ve ölü doğum ile ilişkili olabileceğine dair çalışmalar mevcut-

tur .5-8 (Hanley,2017:5, Smith,2003:6, Regan,2019:7, Zhu,2005:8)  Bu çalışmalarda sadece birinci ve 

ikinci doğumlar kıyaslanmış olmakla beraber, tekrarlayan kısa doğumlar arası süreyi araştıran çalışma 

mevcut değildir. Çalışmamız göstermiştir ki, üç kere doğum yapan hastaların gebelik sonuçları daha da 

kötüye gitmemektedir. Bunun iki sebebi olabilir; birincisi kendi hasta popülasyonumuzun doğum son-

rası, gebelik öncesi zamana hızlı dönüş ve gebeliğin daha iyi tolere edebilmesi ile ilişkili olabilir. Bir 

diğer neden ise hasta sayımızın azlığı nedeniyle istatistiki olarak anlamlı fark saptanamamış olabilir.  

Çalışmamızda 25 hasta 4 yılda 3 sezaryen operasyonu geçirmiştir. Tekrarlayan operasyonlar uterin rüp-

tür, batın içi yapışıklıklara bağlı komşu organ yaralanması ve plasental invazyon anomalilerine sebep 

olabilmekle beraber, çalışmamızda ciddi yapışıklık dışında ek patoloji saptanmamıştır .9, 

10(Bojold,2002:9, Kessous,2013:10) 

Tekrarlayan kısa doğumlar arası süreye sahip kadınların maternal ve neonatal sonuçlarında istatistiki 

anlamlılık bulunmamış olsa da, her hastanın puerperal dönem sonunda kontrole edilerek, gebelik öncesi 

duruma geri dönüşün olup olmadığı belirlenmelidir. Hastalar ile aile planlaması hakkında fikir paylaşımı 

yapılarak, uygun zamanda doğru koşullarda gebelik planlanmasına yardımcı olunması gerekmektedir.  

Teşekkürler 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde; her hastaya 

tüm bilgi ve birikimini aktaran, her anını onların sağlıkları için harcayan tüm sağlık personeli, ebe, hem-

şire ve hekimlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  
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PROLABE MEMBRANLARDA ACIL SERVIKAL SERKLAJ VE AMNIOREDÜKSIYON 

Muhammet Serhat YILDIZ 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Antalya / Türkiye 

Öz: Acil servikal serklaj, ikinci trimesterde dilate servikste uygulanan tedavidir [1] [2]. Fetal membran-

ların şişkinliği, mümkün olduğunca yüksek servikal serklaj yapmak için güvenli bir alan sağlamak için 

amniyo redüksiyonu gerektirir. Fetal membranların prolabe olması, acil servikal serklaj gerektiren bir 

durumdur. Serklaj sütürünün atılacağı servikal kenarlar prolabe olan membranlar nedeniyle değerlendi-

rilemeyebilir. Amniyon kesesi içindeki basıncı düşürerek, zarlar rahim içine çekilir,  serviks tenakulum 

ile güvenli bir şekilde tutulabilir, zarlar yırtılmadan dikişlerin yerleştirilmesi sağlanabilmektedir. Bu 

olgu sunumunun amacı gebeliğin 20. haftasında servikal dilatasyonlu ve fötal membranları vajene pro-

labe olan 35 yaşındaki kadın hastaya uyguladığımız servikal serklaj öncesi amniyo redüksiyon girişimini 

sunmaktır. 20 haftalık gebeliği olan hasta, gebelik takibi amacı ile polikliniğe başvurdu. Rutin ultrason 

muayenesi sırasında servikal açıklık olduğu ve vajene doğru prolabe olmuş fetal membranlar izlendi.  

Serklaj için güvenli bir alan oluşturduktan sonra; Mc Donald’ın servikal serklaj prosedürü Mersilene 

Tape Ethicon ® ile gerçekleştirildi. 

Anahtar Kelimeler: Acil Servikal Serklaj, Amnioredüksiyon, Prolabe Amniotik Membran 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Acil servikal serklaj, ikinci trimesterde dilate servikste uygulanan tedavidir [1] [2]. Fetal membranların 

prolapsusu, mümkün olduğunca yüksek servikal serklaj yapmak için güvenli bir alan sağlamak için am-

niyo redüksiyonu gerektirir. 

Fetal membran prolapsusu, acil servikal serklaj gerektiren bir durumdur. Serklaj sütürünün geçileceği 

alan olan servikal kenarlar prolabe olan membranlar nedeniyle değerlendirilemez. Amniyon kesesi için-

deki basıncı düşürerek, amnion membranı uterus içine itilerek serviks tenakulum ile güvenli bir şekilde 

tutulabilir, membranlar rüptüre olmadan süturler atılabilir. 

AMAÇ 

Gebeliğin 20. haftasında servikal dilatasyonlu ve prolabe fötal membranları olan 35 yaşındaki kadında 

servikal serklaj öncesi amniyo redüksiyon girişimini yapmak böylece serklaj işlemini daha efektif hale 

getirmek. 

KAPSAM 

Gebeliğin 20. Haftasında erken doğum tehdidi yaşayan hastada amnion mayinin suprapubik alandan 

kanül yardımıyla boşaltılması böylece servikal serklaj işleminin başarısını artırarak bu haftalardaki ge-

belik kayıplarının önüne geçebilmek. 

YÖNTEM 

Preoperatif olarak 2 gr sefazolin sodyum, 500 mg hidroksiprogesteron, transrektal 100 mg indometazin 

uygulandı. 
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Hasta ameliyathaneye alındı. Spinal anestezi uygulandı. Mesaneye foley sonda yerleştirildi. Uygun te-

mizlik ve örtüyü takiben vajinal spekulum steril koşullarda vajene dikkatlice yerleştirildi. Serviksin si-

linmesine ve amnion zarların vajen içine prolabe olmasından dolayı servikal sınırlar net değerlendirile-

medi. Ultrasonografi eşliğinde suprapubik bölgeden uygun kanül yardımıyla amniyosentez uygulayarak 

amniyo redüksiyon gerçekleştirdik. Plasental ablatio'yu önlemek için yaklaşık 150 ml amniyon sıvısı 

yavaşça alındı. Amniyon sıvısının çekilmesiyle membranların gerilimi azaldı. Hasta trendelenburg po-

zisyonuna getirildi ve mesane 500 ml serum fizyolojik ile dolduruldu ve prolabe olan amnion zarlar 

uterus içerisine normal anatomik pozisyonuna getirildi. Serklaj için güvenli bir alan oluşturduktan sonra; 

Mc Donald’ın servikal serklaj prosedürü, hastanın serviksi uygulama için uygun olduğunda Mersilene 

Tape Ethicon® ile gerçekleştirildi. Ameliyattan sonra fetal kalp atımının varlığı ultrason muayenesi ile 

doğrulandı. 

BULGULAR 

Transvajinal ultrasonda postoperatif 1. gün servikal uzunluk 30 mm idi. Fetal kardiak aktivite normal 

olarak görüldü. Hastanede yatış süresinde günde 4 defa 25 mg oral indometazin, günde 2 defa 100 mg 

oral progesteron ve günde 1 defa 100 mg vajinal progesteron ve günde 2 defa 1 gr sefazolin sodyum 

verildi. Postoperatif ikinci gün amniyon sıvısı miktarı yeterli olarak izlendi.  

SONUÇ 

Amniotik membranların vajene prolabe olduğu durumlarda yapılan acil servikal serkaj, membran rüp-

türü ve koryoamniyonit riski olan invaziv bir prosedürdür [3]. Amniyotik sıvı drenajının servikse yakın 

olan kadrandan yapılması, prolabe membranların gerginliğini azaltmada diğer kadranlardan yapılan sıvı 

drenajına göre daha etkilidir. [4]. 

Bununla birlikte, literatür gözden geçirildiğinde, vajina girişine yakın alanlara uzanan prolabe membranı 

olan hastalarda acil servikal serklaj tedavisini öneren hiçbir makaleye rastlanmamıştır.[5] - [8]. Bu ne-

denle, bu vakaların bir serklaj endikasyonunun dışında bırakıldığı varsayılabilir. Makino ve ark. Prolabe 

membranlarda amniyo redüksiyonu önerdiler. Prolabe memranları olanlarda amniyo redüksiyon kul-

lanma yöntemlerinin fetal membranları yeniden konumlandırmak için diğer tekniklerden daha yararlı 

olabileceğini düşündürdü [4]. 

Sonuç olarak, fetal membranları prolabe olan kadınlarda bile 24. gebelik haftasından önce acil servikal 

serklaj yapmak için her teknik değerlidir. Tüm teknikleri karşılaştırmak için daha fazla çalışma yapıl-

malıdır. 
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SAĞLIKLI KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA (SERVİKAL PAP SMEAR) 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) 

Meral Tuğba ÇİMŞİR1, Fazlı DEMIRTURK2 

1Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya / Türkiye 

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat / Türkiye 

Öz: Serviksin preinvaziv lezyonları asemptomatik olmalarına rağmen, spesifik tanı ve tarama  yöntem-

leri  ile  saptanabilmekte  ve  uygun  bir  tedavi  ile  serviks  kanserine  bağlı ölümlerin büyük bir kısmını 

önlemek mümkün olmaktadır.  Kliniğimizde uygulanan sitolojik tarama kapsamında, 01/01/2008 ile 

31/03/2011 tarihleri arasında  smear  alınan  5051  hastanın sonuçları retrospektif olarak incelenerek 

geleceğe dönük yeni stratejiler ve prosedürler planlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Anormal 

pap smearli hastaların değerlendirilmesi ve takibi özellikle düşük dereceli lezyonlarda tartışma  konu-

sudur. Çalışmamızda incelediğimiz 5051 olgunun, %45’i normal, %41’i inflamasyon, %10’u atrofi, 

%3’ü yetersiz materyal, %1’i ascus,  %0,1’i lsıl, %0,1’i hgsıl, %0,1’i asc-h ,%0,1’i malign % 0,1’i agus 

olarak tespit edilmiştir. Bu hastaların yaş ortalaması 39 olarak hesaplanmıştır. Hastaların normal, infla-

masyon ve atrofi çıkanlar bir grupta toplanarak Grup1, diğerleri ise tek bir grupta toplanarak Grup2 

olarak gruplandırıldı. Grup 1 ve Grup2 arasında yaş, parite ve menapoz durumuna göre istatistiksel ola-

rak anlamlı fark bulunmuştur. (p=0,001). Grup 1 ve Grup 2 arasında gravida sayısı ile karşılaştırıldığında 

anlamlı fark bulunmamıştır. (p=0,059). Dünyada  yaygın  olarak  uygulanmakta  olan  serviko-vaginal  

sitoloji taraması   serviks kanserinin   erken   tanısında   oldukça   başarılı   bir   yöntem   olarak kendini 

kanıtlamıştır. Papanicolaou (pap) smear taramasının Human Papilloma Virus taraması ile birlikte yaygın 

olarak uygulanması, invaziv serviks   kanserinin   görülme   oranını   önemli   ölçüde   azaltmıştır 

Anormal smear sonucu ile gelen hastalara, belirlenmiş protokole uygun yaklaşımda  bulunulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kolposkopi, Smear 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Serviksin preinvaziv lezyonları asemptomatik olmalarına rağmen, spesifik tanı ve tarama  yöntemleri  

ile  saptanabilmekte  ve  uygun  bir  tedavi  ile  serviks  kanserine  bağlı ölümlerin büyük bir kısmını 

önlemek mümkün olmaktadır. 

Serviksin malign lezyonları üzerinde uzun yıllardan beri sitolojik, histolojik ve fiziksel  tanı yöntemleri 

ile yoğun araştırmalar yapılmıştır (Atasü, 1999:178-259). Bugünkü bilgilerimize göre,  serviks  kanse-

rinin  aniden  ortaya  çıkmadığı,  preinvaziv  lezyonların  kişiden kişiye farklılık gösterdiği, belirli bir 

zaman süresi sonunda invaziv  hale dönüştüğü ve hatta bu preinvaziv lezyonların belirli bir ölçüde ge-

riledikleri kabul edilmektedir . ( Dısaıa, 2003: 3-61, Hill, 1994: 731-43).  

AMAÇ 

Çalışmamızda, hastanemiz bünyesinde, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine 01 Ocak 2008-31 

Mart 2011 yılları arasında başvuran hastaların, servikovaginal smear  sonuçlarını değerlendirdik. İki yılı 

geçkin bu periyotta değerlendirilen 5051 olgunun sonuçlarını sunmayı amaçladık. 

KAPSAM 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  Polikliniği’ne  
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01.01.2008- 31.03.2011 tarihleri  arasında  şikayetle veya şikayetsiz kontrol amacıyla gelen hastalara 

yapılan pap-smear sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirdik. 

YÖNTEM 

Patoloji laboratuvarına gelen smearlar Papanicoloau yöntemiyle incelenmiş ve Bethesta sistemine göre 

sınıflandırılmıştır. 

Hastanemizde vajinal semearlar hastaların adetli olmadığı dönemde, son 72 saat içinde coitus ve vajinal 

duş yapmamış, herhangi bir vajinal ilaç kullanmamış bayanlardan alınmaktadır. Olgulardan  patolojik 

sonuçlananlara  kolposkopi  ve kolposkopi altında  biyopsi  uygulandı. Kolposkopi   altında   biyopsi   

sonuçları   patolojik   değerlendirilen   olgulara   LEEP, konizasyon, histerektomi,  radikal histerektomi 

ve radyoterapi tedavi seçeneklerinden birisi  tek başına yada ikisi birarada uygulandı.  Kolposkopi  al-

tında  biyopsi  sonuçları negatif olanlar ise smear takibine alındı. Takip kararı verilen hafif derecede 

displazi grubunda bulunan olgular  izlem  sırasında persiste ediyor veya ilerliyorsa bunlara da uygun 

tedavi uygulandı. 

BULGULAR 

5051 olgunun smear sonuçları %45 normal, %41 inflamasyon, %10 atrofi, %3 yetersiz materyal, %1 

ascus,  %0,1 lsıl, %0,1 hgsıl, %0,1 asc-h ,%0,1 malign % 0,1 agus olarak tespit edilmiştir. Bu hastaların 

yaş ortalaması 39 olarak hesaplanmıştır. Hastaların normal, inflamasyon ve atrofi çıkanlar bir grupta 

toplanarak Grup1, diğerleri ise tek bir grupta toplanarak Grup2 olarak gruplandırıldı. Grup 1 ve Grup2 

arasında yaş,parite ve menapoz durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p=0,001). 

Grup 1 ve Grup 2 arasında gravida sayısı ile karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. (p=0,059). 

Anormal smear sonucu ile gelen hastalara, belirlenmiş protokole uygun yaklaşımda  bulunulmalıdır. 

Grafik 1. Smear sonuçları dağılım grafiği 

 

SONUÇ 

Dünyada  yaygın  olarak  uygulanmakta  olan  serviko-vaginal  sitoloji taraması   serviks kanserinin   
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erken   tanısında   oldukça   başarılı   bir   yöntem   olarak kendini kanıtlamıştır. Ancak smear testinin 

bir tarama testi olduğu unutulmamalı ve tek bir smear sonucuna göre tedavi yapılmamalıdır. Smear ve 

kolposkopi birbirlerine alternatif   değil,   birbirini   tamamlayıcı   yöntemlerdir.   Kolposopi   histolojik   

teşhise olanak  sağlar,  fakat  maliyeti  fazladır.  Smear  tekrarı  ile  takip  daha  az  maliyetlidir; ancak  

teşhisi  geciktirebilir.  Buna  ek  olarak  da  kolposkopi  altında  biyopsi  servikal lezyonların  uygun 

yönetimi  için  gereklidir.  Kolposkopi  ve  serviko-vaginal  smearler aynı  ortamda  uygulanacaksa  

kolposkopi  yapılmadan  hemen  önce  pap  smear  almak çok önemlidir (Burke: 1991,153-75). 

Serviksin preinvaziv lezyonları asemptomatik olmasına rağmen, spesifik tanı yöntemleri ile saptanabil-

mektedir (Burke: 1991,153-75). Uygun bir tedavi ve takip programı ile serviks kanserine  bağlı  ölüm-

lerin  büyük  kısmını  önlemek  mümkün  olmaktadır. Papanicolaou (pap) smear taramasının Human 

Papilloma Virus taraması ile birlikte yaygın olarak uygulanması, invaziv serviks   kanserinin   görülme   

oranını   önemli   ölçüde   azaltmıştır (Schiffmon, 1993:958-964). Bununla   beraber servikal  intraepi-

telyal  lezyonların  teşhisinde  bir  artış  meydana gelmiştir.  Pap  smear  nispeten daha ucuz  bir  yön-

temdir.  Anormal smear sonucu ile gelen hastalarda kolposkopi, biopsi,  endoservikal  küretaj,  konizas-

yon  gibi  daha  ileri  değerlendirme  yöntemlerine başvurmak gerekir. ASCUS  smear  sonuçlu  hastalar 

içerisinde  normal  patolojili  veya  hafif  displazili  olgular  kadar,  orta/ağır  displazi  ve daha   ağır   

lezyonlar   da   bulunabileceği   için,   bu   hastaların   değerlendirilmesinde özellikle takip sorunu 

yaşanacağı düşünülürse daha radikal davranılmalı ve doğrudan   kolposkopik   inceleme   ve   şüpheli   

alanlardan   yönlendirilmiş   biyopsi yapılmalıdır.   Sitoloji   ile   LSIL  tanısı   konan   hastalarda   ise   

daha   yüksek   oranda orta/ağır  displazi  ve  daha  ağır  lezyonlar  bulunduğu  için  bu  hastalar  

alternatifsiz kolposkopik incelemeye alınmalıdır. HSIL olguları mutlaka kolposkopik incelemeye alın-

malı ve biyopsi sonuçlarına göre uygun tedavi planlanmalıdır. (Berek Novak Jinekoloji, 1998: 435 - 

458) 
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DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ BESLENME TERCİHLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE: 

HAMİLE KADINLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Ümran SEVİL1, Ayça GÜRKAN2, Ali Serdar YÜCEL3, Gülten HERGÜNER4, Çetin YAMAN5,   

Murat KORKMAZ6 

1-2İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

3Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

4-5Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

6Güven Plus Grup  Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye 

Öz: COVID 19 Pandemi sürecinde başta ülkemiz olmak üzere birçok dünya ülkesinin olumsuz etkilen-

mesi, beraberinde birçok etkinliği pasif hale getirmiştir.  Özellikle virüs salgını «pandemi» nedeni ile 

bireylerin fiziksel hareket alanları azalmış/daralmış ve etkinliği etkisiz hale gelmiştir.  Doğru beslenme, 

fiziksel hareket/spor başta tüm bireyler olmak üzere sağlıklı bir yaşam için zorunlu davranışlar ya da 

sosyal yaşam gerekleri arasında yer almaktadır.  Özellikle hamile bireyler için sağlıklı beslenme, fiziksel 

aktivite ve sistemli süreç yönetimi oldukça önemli olduğunu bilinen bir gerçektir. Elde edilen veriler ve 

bulgular ile analiz sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre, katılımcıların inanç, yaş, yaşanan bölge, tek-

noloji kullanımı gibi demografik değişkenler beslenme tercihleri üzerinde önemli etki yarattığını gös-

termektedir. Halen klasik anlayış ile beslenme şeklinin hakim olduğu gerçeği saptanmıştır. Katılımcıla-

rın tamamına yakını pandemi döneminde fiziksel aktivite ile sportif faaliyet içerisinde olmadığını ifade 

etmektedir. Tamamına yakınının sosyal anlamda normal yaşam sürecinde de fiziksel aktivite ile sportif 

faaliyet alışkanlığının olmadığını bu nedenle bu tip eğilim ile faaliyetler içinde olmadıklarını ifade et-

mişlerdir. Genel olarak pandemi döneminde katılımcıların tamamına yakınının doğru beslenmediği, bes-

lenme alışkanlıklarının geçmişten gelen klasik anlayış ile sürdürüldüğünü, sportif aktivite ile fiziksel 

aktivitenin yaygın olmadığı, tercih edilmediği, ya da ihtiyaç duymadığı yönünde beyanlar ile karşılaştı-

ğımızı ifade edebiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Spor, Beslenme, Aktivite, Hamile, Kadın, Uygulama 

AMAÇ 

Çalışmada amaç olarak pasif hamile bireylerin beslenme alışkanlıkları, yeme içme davranışları ve bun-

lara bağlı olarak fiziksel aktivite ve sportif yaşam standartlarının incelenmesi şeklindedir. 

KAPSAM 

Araştırmanın kapsamını farklı gün, ay ve süreye bağlı olarak sürdüren halime bireyler oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında katılımcıların demografik özellikleri değişiklik göstermektedir.  

Özellikle günümüzde geçmişten gelen yeme içme alışkanlıkları, bu alışkanlıkların devam edip etmediği, 

doğru bilinen fakat yanlış olan beslenme alışkanlıkları nedeniyle hamile bireyler üzerindeki olumsuz 

etkilerinin ortaya konması, fiziksel aktivite ve sportif faaliyet alışkanlıkları ile bu alışkanlıkların hami-

lelik sürecine etkisi araştırmanın diğer kapsamıdır. 
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YÖNTEM 

Yöntem olarak bu çalışmada farklı istatistik uygulamalar kullanılmıştır. SPSS 22 ve Eviews istatistik 

programları kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında bulgular ve so-

nuçlara gidilmiştir.  

Çalışmada 5’li likert ölçekten oluşan «ölçme aleti»  araştırmanın konusuna ilişkin katılımcıların görüş 

ve düşüncelerini yansıtan sorular hazırlanmış ve internet üzerinden sosyal medya aracılığı ile katılımcı-

lara bu formlar yönlendirilmiştir. Yönlendirilen anket formları ilgili katılımcılar tarafından doldurularak 

yine internet yolu ile bizlere ulaştırılmıştır. 

Katılımcılara ilişkin bilgiler öncelikli olarak kadın/hamile bayan şeklinde sosyal medya üzerinden bir 

duyuru şeklinde katılımcılara iletilmiştir. Bu iletinin içeriği araştırmanın makale boyutunda ayrıntılı 

olarak belirtilecektir.  

Katılımcıların hamile olup olmadığı ilgili hekim tarafından yapılmış ve hamile olduğu tanısı almış kişi-

ler olarak belirlenmiştir. Biz bu katılımcılardan bu yöndeki hekim tarafından teşhis edilmiş belgenin 

ekran üzerinden gösterilmesini talep edip akabinde formları ilgili katılımcıya gönderdik. 

ANALİZ  

Araştırmanın analiz kısmında öncelikli olarak bir model oluşturduk. Araştırma modeli ANOVA olup, 

modeli destekleyen ve anket içerisinde bulunan toplam 67 ölçekli soru farklı görüş ve önerileri yansıt-

maktadır. Bu sorular hazırlanırken uzman görüşlerine başvurulmuştur.  

Analiz öncesinde anket ve ölçek güvenirliliğini sağlamak adına bir ön test yaptık. Yaptığımız bu ön 

testimize toplam 62 gönüllü katılımcı iştirak etmiş ve anket formlarını doldurup bizlere iletmiştir.  

Bu çalışma bir ölçek geliştirme şeklindedir. Ölçeğin oluşturulmasında bir ön test yapılması  kullanılan 

ölçeğin geçerlilik (validity) ve güvenirliliği (reliability) saptanması zorunluluk oluşturduğundan 62 ka-

tılımcıdan elde ettiğimiz anket formları İlk test/analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonrasında 0.72 cron-

bach alfa katsayısı elde edilmiştir. Bu sayı araştırmada kullanılan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu 

sağlamıştır. 

Asıl araştırmamıza toplam 372 hamile kadın/bayan katılım sağlamıştır. Katılımcıların tamamı gönüllük 

esasına dayalı olarak araştırmaya katılım göstermiştir.  Geçerlilik ve güvenirlilik kat sayısı olarak ise 

0.79 değerini elde ettik. Araştırmada kullanılan anket ve ölçme aleti araştırmanın konusuna ve amacına 

uygun olduğunu saptanmış ve doğrulanmıştır.  

Katılımcılardan elde edilen veriler istatistik spss 22 programı ile analiz edilmiş farklı birçok istatistik 

analiz tekniği kullanılmıştır.  

Çalışmanın indeksli bir yayın haline gelmesi ve daha genişletilmesi adına bazı sayısal verilerin burada 

kullanılmasını tercih etmedik. Makale form ve boyutunda daha kapsamlı halinin literatüre kazandırıl-

masının doğru olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle elde edilen veri ile rakamların yorumlarını bulgular 

ve sonuç kısmında ifade etmeye çalıştık. 
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 BULGULAR  

Araştırma sonrasında yapılan analiz ve elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaya katılan katılımcıların 

tamamına yakının halen klasik beslenme tercihlerini kullandığı, bilimsel ve modern olan beslenme ya 

da uzman tavsiyesi ile yapılması gereken beslenme tercihlerini uygulamadığını ifade etmiştir.  

Hamilelik sürecinin başlamasını takiben her geçen gün kilo alımında farklılıklar meydana geldiği, artış 

gösterdiği, bu artışın normal ve sistematik değil farklı değişkenlerde olduğu görülmüştür.  

Pandemi döneminde birçok katılımcı sağlık alanında uzaktan erişim sistemi ile hizmetin verimli olma-

dığı, hekim ile hasta ilişkisinde sorunlar meydana getirdiği; bu nedenle klasik beslenme yöntem ve ter-

cihlerini kullandığını, anne, baba ve ebeveyn görüş ile önerilerini dikkate alarak hareket ettiğini ifade 

etmiştir.  

Sağlık alanındaki hizmet kalitesinin fiziki anlamda daha verimli olduğu, tanı ve tedavi yöntemlerinin bu 

nedenle fiziki anlamda daha etkinliği söz konusu olduğu ifade eden katılımcılar, pandemi nedeni ile risk 

oluşturacağını düşündüğünden sağlık kurum ve kuruluşlarına gidemediğini ya da gitmek istemediğini 

ifade etmiştir. 

Araştırma sonrasında yapılan analiz ve elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaya katılan katılımcıların 

tamamına yakının halen klasik beslenme tercihlerini kullandığı, bilimsel ve modern olan beslenme ya 

da uzman tavsiyesi ile yapılması gereken beslenme tercihlerini uygulamadığını ifade etmiştir.  

Hamilelik sürecinin başlamasını takiben her geçen gün kilo alımında farklılıklar meydana geldiği, artış 

gösterdiği, bu artışın normal ve sistematik değil farklı değişkenlerde olduğu görülmüştür.  

Pandemi döneminde birçok katılımcı sağlık alanında uzaktan erişim sistemi ile hizmetin verimli olma-

dığı, hekim ile hasta ilişkisinde sorunlar meydana getirdiği; bu nedenle klasik beslenme yöntem ve ter-

cihlerini kullandığını, anne, baba ve ebeveyn görüş ile önerilerini dikkate alarak hareket ettiğini ifade 

etmiştir.  

Sağlık alanındaki hizmet kalitesinin fiziki anlamda daha verimli olduğu, tanı ve tedavi yöntemlerinin bu 

nedenle fiziki anlamda daha etkinliği söz konusu olduğu ifade eden katılımcılar, pandemi nedeni ile risk 

oluşturacağını düşündüğünden sağlık kurum ve kuruluşlarına gidemediğini ya da gitmek istemediğini 

ifade etmiştir. 

Yine katılımcıların tamamına yakının beslenme ve diyetetik uzman desteği almadığını, özellikle ikinci 

ve üzeri hamilelik geçiren katılımcıların beslenme uzmanlarına yönelik tutum ve davranışlarının çok 

değişkenlik içerdiği görülmüştür.  

Birinci hamilelik ve yaş değişkenine bağlı olarak beslenme uzmanına başvuran sayıda farlılık olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle yaş, hamilelik sayısı ve eğitim değişkeni beslenme uzmanına başvurma üze-

rinde önemli bir etken olarak saptanan bulgular arasındadır.  

Bölgesel yaşam ortamı da yine beslenme uzman desteği konusunda önemli bir etken olarak saptanan 

bulgular arasındadır.  
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Sportif aktivite ve fiziksel aktivite konusundaki uzman tercihi ya da ortam «spor salonları» gibi faktörler 

için ise inanç ve görüş/bakış kavramlarının önemli bir etken oluşturduğu gerçeği de saptanan bulgular 

arasındadır.  

Halime bayanların uzman hekim tercihinde ise yine eğitim, inanç ve bölgesel yaşam değişkenlerine 

bağlı olarak erkek doğum uzmanı hekim tercihinde bulunmadıklarını ve tercih etmediklerini, kadın do-

ğum uzmanı olmayan yerlerde ise yakın sağlık kurum ve kuruluşlarına gidip gelme sorunlarına bağlı 

olarak süreci hekim kontrolünde etkili geçiremedikleri ifade edilen ayrı bulgular arasında yer almakta-

dır. 

SONUÇ  

Araştırma verileri ve bulguları sonrasında;  

Katılımcıların tamamına yakını kendisince doğru olduğuna inandığı bir beslenme tercihi uyguladığını,  

Uzman görüş ve önerileri almadığını, alınan görüş ile önerilerin ise etkin uygulanmadığını,  

Normalde olması gereken ve uygulanması zorunlu olan beslenme tercihlerinin uygulanmayarak kilo 

alımlarının yüksek olduğu, 

Eğitim, inanç, yaş, yaşanan bölge, teknoloji kullanımı gibi değişkenlerin bu tercihler üzerinde önemli 

etki meydana getirdiği ve değiştirdiği,  

Halen klasik anlayışın hâkim olduğu, anne, baba vb. ebeveyn görüş ile önerilerinin uygulandığı,  

Katılımcıların tamamına yakınının hamilelik sürecinde fiziksel aktivite ve sportif faaliyet gerçekleştir-

mediği ya da gerçekleştiremediği, 

Pandemi sürecinde ise bazı katılımcılar sportif aktivite merkezleri, salonları ve ortamlarını güvenli bul-

madığından  dolayı fiziksel aktivite ile sportif faaliyetleri yapmadığı ya da tercih etmediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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SEREBROPLASENTAL ORAN TAHMİNİ FETAL AĞIRLIK VE OLUMSUZ PERİNATAL 

SONUÇLAR İÇİN BİR GÖSTERGE Mİ?  

Ela KAPLAN1, Selçuk KAPLAN2 

1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı,  

Adıyaman / Türkiye 

2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı,  

Adıyaman / Türkiye 

Öz: Çalışmanın amacı, 32 hafta ve üstü gebelik döneminde fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar 

ile CPR-Multiples of Median (MoM) değerlerinin ilişkisini değerlendirmektir. Bu çalışma Adıyaman 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne IUGR şüphesi, makrozomi şüphesi, azalmış fetal hareket, gestasyo-

nel diabetes mellitus ve preeklampsi ön tanıları başvuran 741 kadının dahil edildiği bir retrospektif ko-

hort çalışmasıdır. Olumsuz perinatal sonuçlar ise; intrapartum fetal kötüleşmeye bağlı sezaryen, patolo-

jik NST trasesi, arteriyel kordon kanı pH <7.1 ve 5 dakikada <7 Apgar skoru olarak belirlendi. Çalış-

maya dahil edilen hastaların 518 (%69.9)’unda düşük riskli gebelik, 74 (%9.9)’ünde IUGR; 81 

(%11)’inde preeklampsi ve hipertansif bozukluklar ve 68  (%9.2)’sinde pregestasyonel veya gestasyonel 

diabetes mellitus mevcuttu. TFA persentil değerlerine göre, gebeliklerin 257 (%34.7)’si SGA, 235 

(%31.7)’i AGA ve 249 (% 33.6)’u LGA’ ydı. Düşük CPR MoM değerleri SGA ile ilişkiliydi (odds ratio 

(OR): 1.73; %95 confidence interval (CI) 1.52-2.23, p<0.001). Düşük CPR MoM değerleri fetal distrese 

bağlı sezaryen (OR: 1.44; %95 CI: 1.27-1.53; p< 0.001), patolojik NST trasesi (OR: 1.34 %95 CI: 1.09-

1.68; p < .001) ve 5. Dakikada Apgar skoru <7 (OR: 1.17 %95 CI: 0.98- 1.31; p=0.009) ile ilişkiliydi. 

Arteriyel kordon kanı pH <7.1 ile CPR MoM değerleri arasında ilişki yoktu(p>0.05). Düşük CPR-MoM 

değerleri fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar için bir belirteç olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fetal Growth Restriction, Umbilical Arteries, Doppler Ultrasonography, Third 

Pregnancy Trimester, Middle Cerebral Artery, Cerebroplacental Ratio 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Plasental fonksiyon yetersizliği erken dönemde intrauterine gelişme geriliği (IUGR), geç dönemde ise 

ölü doğum ve diğer obstetrik ve perinatal sorunlar için bir risk faktörü oluşturur1. Fetal serebroplasental 

oran (CPR), fetal orta serebral arter (MCA) pulsatilite indeksinin (PI) umblikal arter (UA) PI oranıdır2. 

CPR; fetal gelişim, intrapartum fetal durum bozukluğu ve perinatal problemler için önemli bir belirteç-

tir(2-4). 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, 32 hafta ve üstü gebelik döneminde fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar 

ile CPR-Multiples of Median (MoM) değerlerinin ilişkisini değerlendirmektir.  

KAPSAM 

Bu çalışma Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne IUGR şüphesi, makrozomi şüphesi, azalmış 

fetal hareket, gestasyonel diabetes mellitus ve preeklampsi ön tanıları başvuran 741 kadının dahil edil-

diği retrospektif kohort çalışmasıdır. Gebelikler tahmini fetal ağırlık (TFA) persentillerine göre üç gruba 

ayrıldı: TFA persentil <10 olanlar gebelik yaşına göre küçük (smal gestational age: SGA); TFA persentil 

10-90 olanlar gebelik yaşına göre normal (appropriate gestational age: AGG) ve TFA persentil >90 
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olanlarda gebelik yaşına göre küçük (large gestational age: LGA) olarak sınıflandırıldı. Olumsuz peri-

natal sonuçlar ise; intrapartum fetal kötüleşmeye bağlı sezaryen, patolojik NST trasesi, arteriyel kordon 

kanı pH <7.1 ve 5 dakikada <7 Apgar skoru olarak belirlendi. 

YÖNTEM 

Doppler ultrasonografi ile umblikal arter (UA) ve orta serebral arter (MCA) incelemeleri gerçekleştirildi 

(Resim 1 ve Resim 2). CPR; UA pulsatilite indeksi (PI) ile MCA-PI ve CPR MoM değerleri arasındaki 

oran olarak her grup için hesaplandı. (5) Tüm doppler indeksler UA ve MCA’nın gestasyonel yaşa göre 

olan referans aralıkları (6) kullanılarak MoM değerlerine(7) ve doğum ağırlıkları da persentillere dö-

nüştürüldü (8). 

İstatiksel verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanıldı. CPR MoM değerleri ile fetal gelişim ve 

perinatal sonuçları değerlendirmek için hem tek değişkenli hem de çok değişkenli lojistik regresyon 

analizleri yapıldı. 

 

Resim 1. Gestasyonel yaşı son adet tarihine göre 34 hafta 6 gün olan, ancak abdominal çevresi 

(AC) 30 hafta 5 gün ile uyumlu fetüsün middle cerebral artery (MCA) doppler incelemesi 
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Resim 2. Gestasyonel yaşı son adet tarihine göre 34 hafta 6 gün olan, ancak abdominal çevresi 

(AC) 30 hafta 5 gün ile uyumlu fetüsün umbilical artery (UA) doppler incelemesi 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen hastaların 518 (%69.9)’unda düşük riskli gebelik, 74 (%9.9)’ünde IUGR; 81 

(%11)’inde preeklampsi ve hipertansif bozukluklar ve 68  (%9.2)’sinde pregestasyonel veya gestasyonel 

diabetes mellitus mevcuttu. TFA persentil değerlerine göre, gebeliklerin 257 (%34.7)’si SGA, 235 

(%31.7)’i AGA ve 249 (% 33.6)’u LGA’ ydı. 

Düşük CPR MoM değerleri SGA ile ilişkiliydi (odds ratio (OR): 1.73; %95 confidence interval (CI) 

1.52-2.23, p<0.001) (Şekil 1). Ayrıca düşük UA PI MoM değeri SGA ile ilişkili iken (p<0.001); MCA 

PI MoM değerleri ile SGA arasında ilişki izlenmedi (p>0.05)(Tablo 1).  
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Şekil 1. Tahmini fetal ağırlık ile serebroplasental oran multiples of median değerleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren box-plot grafiği. Düşük CPR MoM değerleri AGA-LGA grubu ile karşılatırıldı-

ğında SGA grubunda anlamlıdır. 

Düşük CPR MoM değerleri fetal distrese bağlı sezaryen (OR: 1.44; %95 CI: 1.27-1.53; p< 0.001), pa-

tolojik NST trasesi (OR: 1.34 %95 CI: 1.09-1.68; p < .001) ve 5. Dakikada Apgar skoru <7 (OR: 1.17 

%95 CI: 0.98- 1.31; p=0.009) ile ilişkiliydi. Arteriyel kordon kanı pH <7.1 ile CPR MoM değerleri 

arasında ilişki yoktu(p>0.05) (Tablo 1). 
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri, perinatal sonuçları, UA PI, MCA PI ve serebropla-

sental oranların tahmini fetal ağırlıkla ilişkili çok değişkenli binary lojistik regresyon testi so-

nuçları 

 

SONUÇ 

Daha önce yapılan bir çalışmada SGA fetüslerde CPR-MoM değerlerinin düşük olduğu belirtilmiştir7. 

Bazı yayınlarda fetal distrese bağlı sezaryen, 5. dakika Apgar skoru<7 gibi olumsuz perinatal sonuçların 

taranmasında düşük CPR oranlarının etkili olmadığı bildirilmiştir8,9. Bizim çalışmamıza göre CPR de-

ğerleri ile olumsuz perinatal sonuçlar ve SGA arasında ilişki mevcuttur. Sonuç olarak; düşük CPR-MoM 

değerleri fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar için bir belirteç olarak kullanılabilir. 

KAYNAKÇA  

C. Lees, N. Marlow, B. Arabin, C.M. Bilardo, C. Brezinka, J.B. Derks, J. Duvekot, T. Frusca, A. Die-

mert, E. Ferrazzi, W. Ganzevoort, K. Hecher, P. Martinelli, E. Ostermayer, A.T. Papageorghiou, 

D. Schlembach, K.T.M. Schneider, B. Thilaganathan, T. Todros, A. van Wassenaer-Leemhuis, 

A. Valcamonico, G.H.A. Visser, H. Wolf, T.G. the, Perinatal morbidity and mortality in 

earlyonset fetal growth restriction: cohort outcomes of the trial of randomized umbilical and 

fetal flow in europe (truffle), Ultrasound Obstet. Gynecol. 42 (2013) 400e408. 
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YÜKSEK DOZ ANTİPSİKOTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI ANAFİLAKSİ KLİNİĞİ İLE 

BAŞVURAN OROMANDİBÜLER DİSTONİ OLGUSU 

Damla GEÇKALAN SOYSAL 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi,  

Kütahya / Türkiye 

Öz: Ergen hastalarda özellikle psikolojik sorunu olan hastaların zararlı madde kullanımı veya yüksek 

doz ilaç alımı olan hastanın, bilerek eksik bilgi vermesi sonucunda yanlış tanı ve tedaviye neden olmak-

tadır. Bildirimizde, yüksek doz antipsikotik ilaç alan fakat ilaç kullanımını gizleyen hastada anafilaksi 

kliniği düşünülüp ancak tedaviye yanıtsızlık sonucunda ilaç intoksikasyonu olduğu ortaya çıkan olgu 

sunulmuştur. Hastamızda yüksek doz antipisikotik ilaç olan risperidon alımına bağlı yan etki olarak 

oromandibuler distoni kliniği gelişmiştir. Daha sonradan hastanın bildirmesi sonucunda, yüksek doz 

antipsikotik ilaç zehirlenmesi nedeniyle ortaya semptomların ekstrapramidal yan etkiye bağlı olabile-

ceği düşünülerek biperiden hidroklorür uygulandı. Tedaviden 10 dakika sonra tüm semptomlarının dü-

zeldiği gözlendi. Bu nedenle adölesan hastalar, eğer yanlarında ebeveyni yok ise anamnezden kuşkula-

nılmalı ve tekrar sorgulandığında özellikle ilaç alımı veya madde kullanımı açısından dikkat edilmesi 

açısından farkındalık oluşması amacı ile sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Anafilaksi, Antipsikotikler, İntoksikasyon, Oromandibüler Distoni 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Ergen hastalarda özellikle psikolojik sorunu olan hastaların zararlı madde kullanımı veya yüksek doz 

ilaç alımı olan hastanın, bilerek eksik bilgi vermesi sonucunda yanlış tanı ve tedaviye neden olmaktadır. 

Acil bir hastalık nedeniyle başvuran, 18 yaş altı adölesan hastalarda tanı ile klinik uyumsuzluk, tedaviye 

yanıtsızlık sonucunda, özellikle de yanında ebeveyni olmayan hastalardan şüphelenilmeli, ailesine ula-

şılmalı ve altta yatan ilaç intoksikasyonu, madde kullanımı ayrıntılı olarak anemnezde alınmalıdır. Has-

tamızda ilk olarak nefes alamama ve dilde şişme nedeniyle anafilaksi düşünülmüş olup, tedaviye yanıt-

sızlık ve klinik uyumsuzluk nedeni ile anemnezde sonradan öğrenilen hastanın yüksek doz antipisikotik 

ilaç olan risperidon alımına bağlı yan etki olarak oromandibuler distoni kliniği gelişmiştir. Distoni, anor-

mal kas kontraksiyonları ile seyreden bir hareket bozukluğudur. Yan etkisi distoni olabilen ilaçlar; me-

toklopramid, proklorperazin, prometazin, amoksapin, perfenazin, amitriptilin, fluoksetin, klorpromazin, 

tiyoridazin, trifluperazin, flufenazin, haloperidol ve risperidondur. Antipsikotik ilaçlar, etkilerini dopa-

minerjik blok yoluyla gerçekleştirirler. Yan etkisi olan hareket bozukluklarına, ekstrapiramidal sistemin 

tutulumunun (kaslarda istemsiz kasılmalarla karakterize, ani başlangıçlı hareket bozukluğu ve parkinson 

sendromu) neden olduğu bilinmektedir. İlaç tedavisinin başlangıcında veya doz artışına bağlı olarak ilk 

yedi günde ortaya çıkabilir. Fokal distonilere örnek olarak; blefarospazm (üst yüz yarısı kasları), oro-

mandibüler distoni (çene, dil, orofarinks kasları), spazmodik disfoni (vokal kord) ve tortikolistir. Larin-

geal distoni, anaflaksi tablosunu taklit edebilmektedir. Oromandibüler distoni; sıklıkla orbikülaris oküli, 

perioral mimik kasları, vokal kordlar ve servikal kasların eşlik ettiği bir segmental kraniyal distonidir. 

Akut distonik reaksiyon yüz, boyun, gövde ve bazen de ekstremite kaslarının istemsiz, sürekli veya 

spazmodik kasılmalarıyla karakterizedir. Klinik yansıması tortikollis, opistotonus, fasial grismas, oku-

lojirik kriz, trismus, dil protrüzyonu ve solunum sıkıntısı olabilir. Laringeal ve faringeal kasların kasıl-

masıyla solunum sıkıntısı ve tükürüğü yutamamaya bağlı asfiksiye neden olabilir, bu şekilde başvuran 
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hastalar klinikte ilaç alım öyküsünü gizlerlerse anafilaksi kliniği düşünülmesine neden olabilir. Hasta-

larda laringeal distoni gelişmesi ile larinksteki abdüktör ve addüktör kasların kasılması sonucunda ani 

solunum sıkıntısı, stridor, hipoksi, taşikardi gibi bulgular oluşabilir. Çiğneme, yutma ve konuşmayı et-

kileyen bir hastalıktır. Tedavisi antiparkinson grubu ilaç biperiden hidroklorürdür (2-3). 

AMAÇ  

Adölesan hastalarda özellikle psikolojik sorunu olan hastaların zararlı madde kullanımı veya yüksek 

doz ilaç alımı olan hastanın, bilerek eksik bilgi vermesi sonucunda yanlış tanı ve tedaviye neden olmak-

tadır. Özellikle acil başvuru anında, yanında ebeveyni olmayan adölesan hastalarda mutlaka aileye aci-

len ulaşılmalı, özgeçmiş ve kullandığı ilaçlar tekrar sorgulanmalıdır. Amacımız anafilaksi kliniği ile 

başvuran hastalarda etyolojide bilinen bir etken tespit edilemediğinde intoksikasyon ve madde kullanımı 

açısından sorgulanması gerektiğine dikkat çekmektir. 

KAPSAM 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, çocuk acil servisine 

dış merkezden sevk edilen hastanın klinik ve tedavi açısından değerlendirilmesi amaçlı retrospektif vaka 

sunumudur. 

BULGULAR- OLGU SUNUMU 

Dış merkez acil servise 16 yaş erkek hasta arkadaşı ile başvuruyor. Öyküsünde; daha önce bilinen bir 

hastalığı olmadığını, ilaç veya zararlı madde kullanımı olmadığı, daha önce alerji-anafilaksi öyküsü ol-

madığı öğrenilen hastanın aniden dilde şişme, konuşmada bozulma, yutkunamama, nefes alamama şi-

kayeti gelişmesi ile acil servise başvuruyor. Muayenesinde vitalleri stabil, dili ödemli, dizartri ve disp-

nesi olduğu ve diğer sistem muayenelerinde özellik olmadığı saptanıyor. Hastaya anafilaksi düşünüle-

rek; adrenalin, metilprednizolon ve difenhidramin tedavileri uygulanıyor ancak semptomların gerileme-

mesi nedeniyle hastanın öyküsü derinleştirildiğinde, daha sonra ailesinden alınan öyküsünde bipolar 

hastalığı nedeniyle düzenli olarak risperidon kullandığı, yaklaşık 15 saat önce 1 mg’lık 20 adet içtiği 

öğreniliyor. Hastaya yüksek doz antipsikotik ilaç zehirlenmesi nedeniyle; semptomların ekstrapramidal 

yan etkiye bağlı olabileceği düşünülerek biperiden hidroklorür uygulandı. Tedaviden 10 dakika sonra 

tüm semptomlarının düzeldiği gözlenen hasta takip amaçlı çocuk yoğun bakıma yatırıldı. 

SONUÇ 

Nadir görülen, ayırıcı tanısı zor olan ve hayatı tehdit eden bu klinik tablonun erken tanınması ve acil 

tedavi edilmesi önemlidir. Özellikle ergen hastalarda ilk başvuruda doğru bilgi vermesi, doğru tanı ve 

tedavi için gereklidir. Arkadaşı ile başvuran veya psikolojik hastalığı olduğu bilinen hastalarda, klinik 

ile uyumsuzluk saptandığı zaman ilaç veya zararlı madde kullanımı her zaman akılda tutulmalıdır. Yük-

sek doz antipsikotik alımı olan hastalarda vital bulgular stabil olsa bile akut distonik reaksiyon olasılığı 

akla gelmeli ve hasta gözlem altına alınmalıdır. 

KAYNAKÇA  

Rasimas JJ, Liebelt EL (2012). Adverse Effects and Toxicity of the Atypical Antipsychotics: What is 

Important for the Pediatric Emergency Medicine Practitioner Clin Pediatr Emerg Med, 13: 300-
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RESESİF DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA VE GEBELİK 

İsmail BIYIK 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 

Kütahya / Türkiye 

Öz: Epidermolizis bülloza (EB);  cilt ve müköz membranlarda artmış frajilite ve sonrasında kabarcık 

oluşumu ile karakterize heterojen, herediter hastalık grubudur. Şiddetli jeneralizi resesif distrofik epi-

dermolizis bülloza (DEB), distrofik epidermolizis büllozanın en şiddetli formudur. EB, COL7A1 geni-

nindeki mutasyonu sonucu tip VII kollajen üretilememesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır. RDEB olgula-

rında mukozal ve cilt erozyonları, kronik yaralar, agresif yassı hücreli karsinom ve özefagus darlığı 

görülebilmektedir. Bu olgu sunumumuza 26 yaşında primigravid 18 haftalık DEB tanılı gebeye, özefa-

gus darlığı nedeni ile başarılı özefagus balon dilatasyonu işleminin sonucunu paylaşmak istedik. Has-

taya genel anestezi altında özfagus balon dilatasyonu yapıldı. Postoperatif dönemde indometazin ile 

profilaktik tokoliz uygulandı. Postoperatif 1.gününde oral alıma başlandı. Hasta katı gıda alımını tolere 

edebildi. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta taburcu edildi. Günümüzde EB’nin ke-

sin tedavisi yoktur. Hastalık semptomlarına yönelik ve destekleyici tedavi uygulanmaktadır. Özellikle 

cilt lezyonların enfeksiyon ile komplike olmaması için profilaktik tedaviler önem kazanmaktadır. Has-

talığın şiddetli formu olan RED hasta grubunda beslenme sorunları nedeniyle, gıda takviyeleri yapıl-

maktadır. RED tanılı hastaların gebelikleri genelde fetal açıdan sorunsuz geçmektedir. Ancak literatürde 

fetal gelişme geriliği bildirilen olgularda mevcuttur. ED olgularında gelişen özefagus balon dilatasyon 

uygulaması başarı ile uygulanmaktadır. Ancak özefagus balon dilatasyonu işleminin gebe kadınlarda 

uygulanması ve işlemin sonuçları ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Bizim olgumuzda gebelik sırasında 

özefagus balon dilatasyon uygulamasına bağlı sorun yaşanmadı. Erken postoperatif dönemde katı gıda 

alımı sağlandı. Uzun dönem sonuçlarını takip etmekteyiz. Uygun olgularda gebelik esnasında özefagus 

balon dilatasyonu yapılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Epidermolizis Bülloza, Jeneralizi Resesif Epidermolizis Bülloza, Gebelik, Özefa-

gus Darlığı, Özefagus Balon Dilatasyonu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Epidermolizis bülloza (EB);  cilt ve müköz membranlarda artmış frajilite ve sonrasında kabarcık olu-

şumu ile karakterize heterojen, herediter hastalık grubudur. Nadir görülen bu hastalık erkek ve kadınları 

etkilemektedir (1). Epidermolizis bülloza simpleks (EBS), junctional epidermolysis bülloza (JEB), dist-

rofik epidermolizis bülloza (DEB) ve Kindler sendromu (KS) olmak üzere 4 sınıfa ayrılmaktadır (2). 

DEB, COL7A1 geninindeki mutasyonu sonucu tip VII kollajen üretilememesi nedeni ile ortaya çıkmak-

tadır. Şiddetli jeneralizi resesif distrofik epidermolizis bülloza (RDEB), distrofik epidermolizis bülloza-

nın en şiddetli formudur. RDEB olgularında tip VII kollajen hiç yok yada çok az düzeydedir. Bu nedenle 

mukozal ve cilt erozyonları, kronik yaralar, agresif yassı hücreli karsinom ve özefagus darlığı görüle-

bilmektedir. Litetatürde RDEB tanısı olan gebe sayısı sınırlı sayıdadır. Bu olgularda artmış morbidite 

oranları bildirilmiştir. Bu olgu sunumumuza 26 yaşında primigravid 18 haftalık RDEB tanılı gebeye, 

özefagus darlığı nedeni ile başarılı özefagus balon dilatasyonu işleminin sonucunu paylaşmak istedik.  
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 OLGU SUNUMU 

Olgunun alınan anamnezinden RED tanısı olduğu öğrenildi. Olgunun cildinde hastalığa bağlı lezyonlar 

izlendi (Resim 1). Ayrıca bir üniversite hastanesinde prenatal tanı amaçlı amniosentez yapıldığını, ya-

zının hazırlandığı tarihte sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi. Hastanın katı gıda alımını tolere ede-

mediği, bu nedenle 18 haftalık gebeliğe rağmen 36 kilogram ağırlıkta olduğu öğrenildi. Obstetrik ultra-

sonografisinde intrauterin tekil canlı 18 hafta ile uyumlu gebelik izlendi. Amnion sıvısı yeterli olduğu 

görüldü. Hastaya genel anestezi altında özfagus balon dilatasyonu yapıldı. Postoperatif dönemde indo-

metazin ile profilaktik tokoliz uygulandı. Postoperatif 1.gününde oral alıma başlandı. Hasta katı gıda 

alımını tolere edebildi. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta taburcu edildi.  

 

Resim 1. Hastanın elinde jeneralizi resesif epidermolizis bülloza için tipik olan cilt lezyonları gö-

rülmektedir 

TARTIŞMA 

Günümüzde EB’nin kesin tedavisi yoktur. Hastalık semptomlarına yönelik ve destekleyici tedavi uygu-

lanmaktadır. Özellikle cilt lezyonların enfeksiyon ile komplike olmaması için profilaktik tedaviler önem 

kazanmaktadır. Hastalığın şiddetli formu olan RED hasta grubunda beslenme sorunları nedeniyle, gıda 
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takviyeleri yapılmaktadır (3). RED tanılı hastaların gebelikleri genelde fetal açıdan sorunsuz geçmekte-

dir (4). Ancak literatürde fetal gelişme geriliği bildirilen olgularda mevcuttur (5). ED olgularında gelişen 

özefagus balon dilatasyon uygulaması başarı ile uygulanmaktadır (6). Ancak özefagus balon dilatasyonu 

işleminin gebe kadınlarda uygulanması ve işlemin sonuçları ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Bizim 

olgumuzda gebelik sırasında özefagus balon dilatasyon uygulamasına bağlı sorun yaşanmadı. Erken 

postoperatif dönemde katı gıda alımı sağlandı. Uzun dönem sonuçlarını takip etmekteyiz. Uygun olgu-

larda gebelik esnasında özefagus balon dilatasyonu yapılabileceğini düşünmekteyiz. 

KAYNAKÇA  
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ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDA SAPTANAN GALEN VENİ MALFORMASYONU OLGU 

SUNUMU 

Mehmet Murat IŞIKALAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Perinatoloji bölümü, Konya / Türkiye 

Öz: Giriş: Galen veni malformasyonu (GVM) koroid pleksusun nadir görülen bir arteriovenöz malfor-

masyonudur. GVM anormal makroskopik ve mikroskopik arteriovenöz şantlardan beslenen, orta hatta 

dilate venöz yapılardan oluşmaktadır. Malformasyonun sebebi dilate ve persistan proksmal median pro-

sensefalik venden kaynaklanan bir veya daha fazla arteriovenöz oluşumlardır. Aslında prosensefalik ven 

normal şartlar altında 11. haftadan önce, middle serebral venlerin ve Galen veninin gelişimiyle birlikte 

embriyogenez sırasında regresyona uğrar. Galen veni anevrizmasına prenatal dönemde ultrason ve 

renkli Doppler ile tanı konulabilir. İzole vakalarda neonatal sonuçlar daha iyidir. Ancak eşlik eden kalp 

ve beyin bulguları varsa intrauterin ölüm ve postnatal kayıp olabilmektedir. Olgu: 38 yaşında hasta, 

3.gebeliği ve son adet tarihine göre 39 haftalık gebeliği mevcut ve fetal intrakranial kitle tanısıyla mer-

kezimize refere edildi. Ultrason incelemesinde tek canlı fetüs izlendi. Fetal gelişim normal olarak izle-

nen fetüste umblikal arter Doppler ve orta serebral arter(MCA) Doppler normal değerlerde izlendi. Kar-

diyotorasik indeks 0.55 olarak ölçüldü. Kafa içi yapılar incelendiğinde supratalamik, üçüncü ventrikül 

arka kısmında orta hat yerleşimli 30x35 mm çapında hipoekoik kistik yapı izlendi. Renkli Doppler gö-

rüntüleme kullanıldığında, türbülan akım olduğu farkedildi ve bunun bir damar malformasyonu olduğu 

anlaşıldı. Hastaya sezaryen ile doğum yaptırıldı.3300 gr erkek bebek doğurtuldu. Postnatal MR incele-

mesinde Galen veni anevrizması olduğu doğrulandı. Bebek girişimsel radyolojiye yönlendirilmek üzere 

taburcu edildi. 3 ay sona embolizasyon yapıldı. Takiplerinde kardiyak yetersizlik saptanmadı. Sonuç: 

Galen veni malformasyonu fetal anemi ve buna bağlı kalp yetmezliği, hidrops yapabilen ve prenatal tanı 

konulabilen bir olgudur. Fetal intrakranial kitlelerde ayırıcı tanısı için Doppler çalışması yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Galen Veni, Malformasyon, Renkli Doppler 

GİRİŞ 

Galen veni malformasyonu (GVM) koroid pleksusun nadir görülen bir arteriovenöz malformasyonudur. 

GVM anormal makroskopik ve mikroskopik arteriovenöz şantlardan beslenen, orta hatta dilate venöz 

yapılardan oluşmaktadır. Malformasyonun sebebi dilate ve persistan proksmal median prosensefalik 

venden kaynaklanan bir veya daha fazla arteriovenöz oluşumlardır. Aslında prosensefalik ven normal 

şartlar altında 11. haftadan önce, middle serebral venlerin ve Galen veninin gelişimiyle birlikte embri-

yogenez sırasında regresyona uğrar(1). 

Klinik bulgular arteriovenöz malformasyonun boyutuna bağlı olup, fetal anemi ve buna bağlı kardiyak 

yetmezlik bulguları, beyinde hipoperfüzyon ve hidrosefalidir (2). 

Galen veni anevrizmasına prenatal dönemde ultrason ve renkli Doppler ile tanı konulabilir. İzole vaka-

larda neonatal sonuçlar daha iyidir. Ancak eşlik eden kalp ve beyin bulguları varsa intrauterin ölüm ve 

postnatal kayıp olabilmektedir (3). 
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OLGU 

38 yaşında hasta, 3.gebeliği ve son adet tarihine göre 39 haftalık gebeliği mevcut. Hastanın rutin gebelik 

takipleri hiçbir yerde yapılmamış. Hasta fetal intrakranial kitle tanısıyla merkezimize refere edildi. Ya-

pılan ultrason incelemesinde tek canlı fetüs izlendi. Maternal sistemik hastalığı yoktu. Fetal gelişimi 

normal olarak izlenen fetüste umblikal arter Doppler ve orta serebral arter Doppler (MCA) indeksleri 

normal değerlerde izlendi. Kardiyotorasik indeks 0.55 olarak ölçüldü. Kafa içi yapılar incelendiğinde 

supratalamik, üçüncü ventrikül arka kısmında orta hat yerleşimli 30x35 mm çapında hipoekoik kistik 

yapı izlendi. Vasküler yapıların olup olmadığını anlamak için renkli-akım Doppler görüntüleme kulla-

nıldığında, türbülan akım olduğu farkedildi ve bunun bir damar malformasyonu olduğu anlaşıldı. Has-

taya sezaryen ile doğum yaptırıldı. 3300 gr erkek bebek doğurtuldu. Postnatal ikinci gün yapılan Mag-

netik Rezonans (MR) incelemesinde Galen veni anevrizması olduğu doğrulandı. Bebek girişimsel rad-

yolojiye yönlendirilmek üzere taburcu edildi. Üç ay sona embolizasyon yapıldı. Takiplerinde kardiyak 

yetersizlik saptanmadı. 

SONUÇ 

Galen veni malformasyonu fetal anemi ve buna bağlı kalp yetmezliği, hidrops yapabilen ve prenatal tanı 

konulabilen bir olgudur. Fetal intrakranial kitlelerde ayırıcı tanısı için Doppler çalışması yapılmalıdır. 

KAYNAKÇA 
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KOMPLEKS MÜLLERİAN ANOMALİNİN LAPAROSKOPİ, HİSTEROSKOPİ VE 

İNTRAOPERATİF ULTRASONOGRAFİ İLE CERRAHİ TEDAVİSİ 

Cenk SOYSAL 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 

Kütahya / Türkiye 

Öz: Müllerian anomaliler toplumda %0,2-3 oranında görülen bir durumdur. Hastalar klavuzların tanım-

ladığı anomali sınıflamaları ile gelebildiği gibi kompleks ve birbiri ile aynı anda görülebilen anomaliler 

şeklinde de görülebilmektedir. Sunumumuzda müllerian anomaliler içinde genelde ayrı ayrı görülen 

anomalilerin bir arada bulunduğu bir olgu sunuldu.  

Anahtar Kelimeler: Dismenore, Müllerian Anomali, Septat Uterus 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Embriyogenezis sırasında müllerian kanallar gebeliğin 7. haftasında belirmeye başlar, karşılıklı olan 

Müllerian kanallar mediale doğru ilerlerken aynı zamanda aşağı doğru göç eder (Vercellini, 2007: 1). 

Kanalların mezenşimleri birleşir ve ortada oluşan septum birleşme sonrası kaybolarak tek bir kavite 

halini alır. Müllerian anomaliler bu haftalarda kanalların orta hatta kaynaşmasında, ürogenital sinüsle 

birleşmesinde ya da kanalların rezorbsiyondaki başarısızlığında oluşur. Bu problem yaklaşık 300 yılı 

aşkın süredir bilinmektedir. Konjenital uterin anomalilerin gerçek insidansı tam olarak bilinmemesine 

rağmen genel popülasyondaki görülme sıklığı %0.001 ile %10 arasında olduğu tahmin edilmektedir 

(Acien, 2011: 2). Müllerian anomaliler jinekolojik olarak pelvik kitle, endometriozis, hematometra, in-

fertilite, ektopik gebelik, üriner sistem anomalileri, obstetrik komplikasyonlara neden olabilir. 

AMAÇ 

Adölesan veya erişkinlerde müllerian anomali araştırılması sırasında anamnez, muayene ve görüntü-

leme yöntemleri ile elde edilen verilerde tek bir tanı olmayabileceği ve kompleks müllerian anomalilerin 

bir arada olabileceği düşünülmelidir. 

KAPSAM 

Olgumuz adölesan jinekolojiyi ve bu dönemde görülebilecek bir müllerian anomalinin klinik preenta-

sonudur. 

YÖNTEM 

Olgu sunumu şeklinde yapılan bu sözel sunumda herhangi bir istatistiksel yöntem kullanılmamıştır.  

OLGU SUNUMU 

14 yaşındaki kız çocuk, kronik dismenore şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde ilk olarak 10 

yaşında adet kanaması olduğunu belirtiyor. Bu şikayetlerinin her adet döneminde arttığını vurguluyor. 

Fizik muayenesinde meme gelişimi ve pubik kıllanmanın Tanner evre 4 olduğu gözlendi. Genital organ 

muayenesinde hymen annüler intakt, vajenin katater eşliğinde mevcut olduğu belirlendi. Transrektal 

ultrasonografide (USG) iki adet uterus izlendi ve birinde hematometra görüldü. Sağ overde yaklaşık 4 

cm boyutunda basit kist mevcuttu. Pelvik MR incelemesinde iki uterus izlenirken, sol uterus kavitesinde 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

399 

kan dansitesinde koleksiyon mevcuttu. İntravenöz pyelografi incelemesinde sol böbrek izlenmedi. Tü-

mör markerları normal olan hastaya histeroskopi ve laparoskopi planlandı. Laparoskopide tubaları doğal 

olan iki uterus korpusu izlendi. Sol taraftaki uterus ve servikal lokalizasyonun hematometraya bağlı 

olarak yaklaşık 8 cm buyutunda bir kitle 

görüntüsünde olduğu izlendi. Sol over do-

ğal, sağ overde 5 cm’lik kist izlendi. Kist 

içeriği aspire edildi ve içeriğin seröz va-

sıfta olduğu görüldü. Eş zamanlı yapılan 

histeroskopide vajen normal görünümde 

idi. Servikal kanal ve uterin kavite doğal 

olarak görüldü ancak servikal düzeyde sol 

duvarda bombeleşme olduğu izlendi. Bu 

sırada yapılan transabdominal USG ile 

buranın hematometra halinde bulunan sol 

uterusun bası etkisinden olduğu  gözlendi. 

Hematometra drenajı için buraya USG eşliğinde pencere açılacak seviye dikkatlice belirlendi ve bipolar 

koter ile yaklaşık 1 cm genişliğinde insizyon yapıldı. Hemorajik vasıfta gelen olduğu gözlendi ve histe-

reskop ile sol uterin kaviteye girildi. İki uterusu ayıran duvar insizyondan başlanarak yukarıya doğru 

genişletildi. Böylece solda serviksi bulunmayan uterin kavite sağ uterin kavite ile birleştirildi. Post op 

dönemde hasta siklik tedavi ile 2 gün sonra taburcu edildi. Hastanın hymeninin post operatif dönemde 

de intakt olduğu izlendi. 

SONUÇ 

ESHRE’ nin 2013 yılında yayımlanan mülleryan kanal anomalilerinin sınıflamasına göre hastamız U6 

(Unclassified), C0 (normal serviks), V0 (normal vajen) olarak prezente oldu ancak operasyon sonrası 

U3 (bikornuat uterus), C0, V0 olarak klasifikasyonu değiştiği gözlenmektedir. Bu tür müllerian anoma-

lilerin cerrahi tedavisinde, olası perforasyonun ve komşu organ yaralanmasının engellemesi amacıyla, 

laparoskopi ve histeroskopiye ek intraoperatif USG’nin de faydası olmaktadır. 

KAYNAKÇA 
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Acien P, Acien MI. (2011) The history of female genital tract malformation classifications and proposal 
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ÇOCUK HASTALARDA VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ VE HEMŞİRENİN 

GÖREVLERİ 

Melike YAVAŞ ÇELİK1
, Erhan ELMAOĞLU1 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  

Kilis / Türkiye 

Öz:  Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP); hastanın mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başlama-

dan önce hastada bulunmayıp mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başladıktan en az 48 saat 

sonra meydana gelen pnömoni olarak tanımlanmaktadır. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde en sık rastla-

nan hastane enfeksiyonları arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünyada VİP sıklığının yaklaşık %9-

27 aralığında, mortalite oranının ise yaklaşık %24-70 aralığında olduğu belirtilmektedir. Ulusal Sağlık 

Güvenliği Ağı (NHSN) NHSN'ye göre pediatri yoğun bakım ünitelerinde 1000 mekanik ventilatör günü 

başına ortalama 1,8 ile 8,3 gün arasında olduğu bildirilmiştir. Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon-

lar Sürveyans Ağının(UHESA) 2019 raporuna göre ülkemizde pediatri yoğun bakım ünitelerin VIP in-

sidansı 1000 ventilatör gününe 2,7 olarak yayınlanmıştır. VİP hastanın sağlık kuruluşunda tedavi olma 

süresini uzatmakta ve bu nedenden dolayı ölüm oranları ve hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Bu 

hem iş gücü kaybını meydana getirmektedir hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Günümüzde 

Covid-19 hastalarının uzun süre ventilatöre bağlı kaldıkları ve pnömoni oldukları göz önüne alındığında 

VİP ile ilgi bilgilerin paylaşılması önemli bir durum haline gelmiştir. Sonuç olarak VIP için oluşturulan 

kurallar çerçevesinde kalındığında önlenebilir olması bu sorunun çözümüne odaklanmayı gerektirir. Bu 

doğrultuda hemşirelerin birçok uygulama ve beceriyle VIP’in önlenmesindeki rolü büyüktür. Bu ne-

denle hemşirelerin etkin şekilde eğitim programlarıyla desteklenmeleri, araştırmalar yaparak kendilerini 

geliştirmeleri gerekir.  Bu derleme çalışmamızda Covid-19 hastalarının durumları göz önüne alınarak 

bu konuda sağlık çalışanlarına yol gösterecek VIP’in çocuklardaki patofizyolojisi, risk etmenleri ve 

VIP’i önlemede çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşirelerinin görevleri ile ilgili bilgilerin sunulması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pediatri Yoğun Bakım, Ventilatör İlişkili Pnömoni, Hemşirelik 

GİRİŞ 

Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP); hastanın mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başlamadan 

önce hastada bulunmayıp mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başladıktan en az 48 saat sonra 

meydana gelen pnömoni olarak tanımlanmaktadır ve erken başlangıçlı (entübasyondan sonraki 48-96 

saat içinde) VİP ve geç başlangıçlı (entübasyondan sonraki 96 saatten sonra) VİP olarak da sınıflandı-

rılmaktadır (August, 2007) (Çocuk yoğun bakım ünitelerinde en sık rastlanan hastane enfeksiyonları 

arasında ikinci sırada yer almaktadır.  (Broughton & et.al, 2012; Turton , 2008) 

Dünyada VİP sıklığının yaklaşık %9-27 aralığında, mortalite oranının ise yaklaşık %24-70 aralığında 

olduğu belirtilmektedir (Akıncı & et.al, 2010; Leblebicioğlu, Yalçın , & Bacakoğlu, 2013). Ulusal Sağ-

lık Güvenliği Ağı (NHSN ) NHSN'ye göre, 304 katılımcı hastane, sırasıyla 750 gramdan az ve 750 ila 

1.000 gram arasında olan yeni doğanlarda 1000 cihaz-günü başına 2,36 ila 2,08 arasında VIP günü ol-

duğunu yayınlamıştır. Pediatri yoğun bakım ünitelerinde 1000 mekanik ventilatör günü başına ortalama 

1,8 ile 8,3 gün arasında olduğu bildirilmiştir (Kohbodi & Rajasurya, 2020). Gelişmekte olan diğer ülke-

lerde VİP verileri yayınlanmamaktadır. Hindistan’ın kuzeyinde yapılan bir çalışmada VİP insidansı %17 
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ile 30 arasında olduğu yayınlanmıştır (Patra, Jayashree, Singhi , & Saxena, 2007). Ulusal Sağlık Hizmeti 

İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Ağının(UHESA) 2019 raporuna göre ülkemizde pediatri yoğun bakım 

ünitelerin VIP insidansı 1000 ventilatör gününe 2,7 olarak yayınlanmıştır(Hekimoğlu & et.al, 2019). 

VİP hastanın sağlık kuruluşunda tedavi olma süresini uzatmakta ve bu nedenden dolayı ölüm oranları 

ve hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Bu hem iş gücü kaybını meydana getirmektedir hem de ülke 

ekonomisine zarar vermektedir (Turton , 2008; Morrow, & et.al, 2009; Augustyn, 2007; Bigham & et.al, 

2009; Akbayrak & Bağçivan, 2010) Ayrıca, günümüzde Covid-19 hastalarının uzun süre ventilatöre 

bağlı kaldıkları ve pnömönü oldukları göz önüne alındığında VİP ile ilgi bilgilerin paylaşılması önemli 

bir durum haline gelmiştir (Sakano, & et.al 2020) Covid-19 hastalarının durumları göz önüne alınarak 

bu konuda sağlık çalışanlarına yol gösterecek VIP’in çocuklardaki patofizyolojisi, risk etmenleri ve 

VIP’i önlemede çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşirelerinin görevleri ile ilgili bilgilerin sunulması 

amaçlanmıştır. 

Çocuklarda VIP’in Patofizyolojisi 

Normalde çocukların alt solunum yolları sterildir ve vücudun kendini koruma mekanizması çoğu zaman 

pnömoni gelişmesini önler. Mekanik ventilatörde solunum desteği alan hastalarda vücudun kendini ko-

ruma mekanizmasında bazı bozulmalar meydana gelir. Hastaların entübe olması öksürme refleksini ve 

mukosilierlerin fonksiyonlarını engeller, trakeal epitel hücrelerinde bozulmalar meydana gelir ve böy-

lece alt solunum yollarına bakterilerin ulaşması daha kolay olur (Gürler, 2009). Üst solunum yolunda 

ve gastrointestinal sistemde biriken hastalık yapıcı bakteriler hastanın aspire etmesiyle alt solunum yo-

luna geçerler. Mekanik ventilatöre bağlı hastaların büyük bölümünde aspirasyon meydana gelmektedir 

(Demir, et al., 2009). 

VIP’ye sebep olan patojen mikroorganizmaların bulaşma şekilleri 

1-Ağızda Bulunan Sekresyonun Alt Solunum Yollarına Ulaşması: Ağız boşluğunda  hastalık yapıcı 

özelliği bulunan patojen bakteriler v.b mikroorganizmalar hastanın aspire etmesiyle veya endotrakeal 

tüpün üzerinde biriken mukuslar, sekresyonlar kaf basıncının düşmesiyle alt solunum yollarına bulaşır-

lar. VİP meydana gelen hastalarda etken olan mikroorganizmalar trakeada eskiden birikmiş olan kolo-

nizasyonların olduğu belirlenmiştir. 

2- Enfeksiyonun Direkt Yayılımı: Steril olmayan aerosollerin solunumla alması ile meydana gelir. 

Ellerin ve hastada kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin steril olmaması mikroorganizmaların hastaya bu-

laşmasına neden olur. 

3- Kan Yoluyla Bulaşması: Hastalarda yapılan intravenöz girişimler sonucunda VİP meydana gelebilir. 

Ama bu diğer bulaşma yollarına göre daha azdır. 

4- Komşuluk Yoluyla Bulaşması: Mekanik Ventilasyondaki hastaların midesi, mikroorganizmalar için 

uygun bir alan oluşturur ve hasta entübe edilirken veya aspire edilirken midede bulunan sıvıların aspi-

rasyonu sonucu VİP gelişebilir (Düzkaya, 2014; Kapucu & Özden, 2014;Alexis& et.al, 2002; Demir & 

et.al., 2009; Gürler, 2009). 
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Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Hemşirelik 

Ventilatör İlişkili Pnömoni gelişimini önleyici/azaltıcı girişimler entübasyon sırasında başlayıp, ekstü-

basyona kadar devam etmelidir (Tablan & et.al, 2004). Mekanik ventilasyon desteği alan yoğun bakım 

hastalarında, zamanında alınacak önlemlerle pnömoni gelişiminin önüne geçilebilir, mortalite ve mor-

bidite oranları azaltılabilir.   

VİP oranını azaltmak için farklı birçok yol denenmiştir. Klorheksidin kullanımı ve yatak başını yükselt-

mek gibi önlemlerin fayda sağladığı bildirilmiştir (Wang & et.al, et al., 2016). Hastanın pozisyonunu 

sık sık değiştirmek ve gerekli pozisyonun verilmesi, ağız hijyeninin düzenli aralıklarla verilmesi diğer 

önlemlerdendir. (Demir, et al., 2009)]. VIP’in gelişimini engellemek için farklı kurumlardan farklı kı-

lavuzlar hazırlanmıştır. Pediatrik hastalarda yapılan araştırmalar çok az olduğundan dolayı genelde ye-

tişkin hastalara yönelik kılavuzlar hazırlanmıştır (Hamid, & et.al 2012; Bigham M. , & et.al 2009). 

VIP’in engellenmesinde pediatrik hastalara yönelik etkinliği kanıtlanmış öneri çok yoktur. Ancak pedi-

atri hastaları için koyulan kesin kurallar henüz oluşturulmamıştır (Klompas, & et.al 2014). ABD’de 

yapılan bir araştırmada ağız içindeki, gastrointestinal sistemdeki, sinüslerdeki bakteriyel üremesini 

azaltmanın ve kontamine olmuş sıvıların geri kaçmasını engellemenin çocuk yoğun bakım ünitelerinde 

VIP’i azalttığı belirtilmiştir (Bigham M., & et.al, 2009). El hijyenin kurallara uygun yapılması, ağız 

bakımı, ventilatör setlerindeki bütünlüğünün bozulmaması, hastanın kafasının 30-45 derece kaldırıl-

ması, H₂ reseptör blokörlerinin kullanılmaması yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde ve çocuk yoğun 

bakımlarda VİP oluşmasını engellemek için alınması gereken önlemler olduğu belirtilmiştir (Bigham 

M., & et.al 2009; Broughton, & et.al 2012)]  

1-El Hijyeninde kurallara uyulmaması: Yoğun bakımda VIP’in meydana gelmesinde en önemli ne-

denlerdedir. El hijyeni bozulduğunda ellerde bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar hastaya bulaş-

makta ve hastada VİP meydana gelmektedir (Demir, et al., 2009). YBÜ’de eksojen patojen mikroorga-

nizmalardan dolayı gelişen VİP’e, özellikle sağlık personellerinin elleri ana neden olarak gösterilmek-

tedir (Bayrak & et.al 2015). El hijyeni; su ve sabun ile el yıkama, antiseptik ile el yıkama ve cerrahi el 

yıkama şeklinde olabilir. Ellerde görünür bir kir bulunuyorsa ellerin su ve sabun ile yıkanması, gözle 

görünür bir kirlenme bulunmuyorsa alkol bazlı el antiseptikleri ile temizlemesi gerekir. Ayrıca, yıkama 

suyu ılık veya dayanabilecek sıcaklıkta olmalı, en az 15 saniye süresince yapılmalı, yıkama sonrasında 

eller tek kullanımlık havlu ile kurulanmalıdır Mümkün olduğunca hastalarla az temas kurulmalı maksi-

mum gözle minumum elle prensibine uyulmalıdır (Yosunkaya, 2010). 

2-Hastada kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin kontamine olması: 

Ventilatör cihazları, ventilatör devreleri, nelaton sondalar, santral venöz kataterler, larengeskop setleri 

gibi hastaya birebir temas eden malzelerin kontamine olması VİP gelişini kolaylaştırır (Demir& et.al, 

2009). Bu nedenle bu araç gereçlerin temizliğini ve son kullanma tarihlerinin kontrollerini hemşirelerin 

sıkı takip etmesi gerekir. Solunum devrelerinin değişimi, gözle görülebilir kirlenme ya da mekanik bo-

zukluk olmadıkça değişim yapılmamalıdır. Solunum devrelerinde biriken sıvı belirli aralıklarla boşal-

tılmalıdır. Nemlendirici kaplarda kullanılan su, mutlaka steril olmalıdır. Kapların içindeki su azaldı-

ğında üzerine ekleme yapılmamalıdır. Nemlendirici filtreler de solunum devrelerinde olduğu gibi, rutin 

olarak değiştirilmemeli, gözle görülebilir kirlenme ya da mekanik fonksiyon bozukluğu varsa değişti-

rilmelidir. Kontrendikasyon yoksa ısı–nem tutucuları (HME), ısıtıcılı nemlendiriciler (humidifier) ye-

rine tercih edilebilir ( İltuş & Durmaz Akyol, 2006).  
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Sürekli subglottik aspirasyon sağlayan tüplerin kullanımı VİP oranını yaklaşık %50 oranında azaltmak-

tadır. Entübe olan hastalarda üst hava yolunda biriken sekresyonlar, endotrakeal tüp kafının üzerinde 

birikmektedir. Kaf üzerinde biriken sekresyonlar alt solunum sistemine doğru ilerler. Bu nedenle doğ-

rudan aspirasyon için dışarı açılan ucu olan endotrakeal tüpler kullanılmalı gerekli durumlarda aspiras-

yon yapılmalıdır. Ayrıca aspirasyon sırasında asepsiye dikkat edilmelidir (Arman & et.al., 2008).  

Trakeostomi, bakımı da VIP’i önlemede önemli yer tutar. Trakeotomi kanül çevresine oluşan mikroor-

ganizmalar alt solunum sistemine sızarak pnömöniye neden olabilir Trakeostomi kanülü, sadece gerekli 

(trakeostomi kanülünde tıkanıklık, kafının patlaması v.b.) olduğunda değiştirilmelidir. Trakeostomi 

stoma bakımında; stoma çevresi serum fizyolojik ile silinir, steril gazlı bez ile kurulanır. Stoma bölgesi 

enfekte olmadığı sürece epitelizasyonu geciktireceğinden iyotlu bileşikler kullanılmamalıdır. Trakeos-

tomi bakımı sonrasında stoma alanındaki kanama, kızarıklık, ödem, koku, hassasiyet ve sıcaklık deği-

şiklikleri hemşire bakım planına kaydedilmelidir. Trakeostomi kanülünün kumaş bağları kirlendikçe 

değiştirilmelidir (İlgün & Ovayolu, 2005; Kapucu & Özden, 2014) . 

3-Hastanın uzun süre ekstübe edilmemesi veya edilememesi: 

Hastanın uzun süre ekstübe edilememesi VİP gelişine sebep olduğu Almuneef ve ark.’nın yaptığı araş-

tırmada VİP görülen hastalarda mekanik ventilasyonda solunum destek süresi 21,4 gün iken, VİP olma-

yanlarda ventilasyon desteği süresi 10,4 gün olarak ifade edilmiştir. Başka bir araştırmada mekanik ven-

tilasyonda solunum desteğini 4 günden fazla alan hastalarda VİP’nin meydana gelme oranının daha fazla 

olduğu bulunmuştur (Almuneef & et.al, 2004). Bu nedenle hastayı ekstibasyona hazırlayacak bir çok 

hemşirelik uygulamaları yapılabilir. Hastaya pozisyon verilmesi, taputman uygulanması, aspirasyon ge-

rektiğinde uygulanması gerekir. Bu uygulamaların yanısıra yapılan çalışmalar kanguru bakımının eks-

tübasyonda yarar sağladığını bildirmektedir (Swinth, & et.al 2003).Uzun süre ventilatöre bağlı ekstübe 

olmayan bebeklerin kanguru bakımı sonrası ekstübe olduğu gözlenmiştir (Bisanalli& et.al, 2019). Ay-

rıca kalp cerrahisi sonrası ekstübasyonu yapılan bebeklerin kanguru bakımı sonrası kardiyorespiratuar 

parametrelerinin iyileştiği gözlenmiştir. (Gazzola, & et.al, 2000)  

4-Ağız Bakımının Yapılmaması: Hastaların yoğun bakım ünitelerine yatışlarının üzerinden az bir za-

man geçmeye başlamasından hemen sonra ağız florasının değiştiği ve zararlı mikroorganizmaların oluş-

maya başladığı belirtilmiştir. Bunun etkileyen faktörün mukozada salya ve IgA üretiminin azalması ay-

rıca nelaton sonda/endotrakeal tüpünün mekanizmayı bozmasına sebep olmaktadır. Ağız boşluğunda 

üreyen hastalık yapıcı bakteriler alt solunum yollarına ulaşarak VIP’yi meydana getirirler (Turton , 

2008). 

5-Yoğun Bakım Dışına Transport: Hastaların yoğun bakım ünitesi dışına herhangi bir nedenden do-

layı transfer edilmesi VIP oluşumuna bir sebep olabilir (Bigham M. & et.al, 2009; Morrow& et.al, 

2009). 

Yapılan bir çalışmada hasların yoğun bakım dışına transfer edilen hastalarda VIP oluşma oranı daha 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Elward & et.al,, 2002). 

6-Yaş: Hastanın yaşı ve VİP arasındaki ilişki araştırıldığında çocuk yoğun bakımda 1 yaşına kadar olan 

çocukların diğer yaş grubundakilerine göre daha risk oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu 
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yaş grubunun larinks ve farinks kanallarının kısa olması VIP için bir risk etmenidir. Bu yaş grubu has-

taların daha sık beslendiklerini göz önünde bulundurduğumuzda aspirasyon riskini gözeterek daha sık 

takip yapmalıyız. Ayrıca, bu yaş grubunda kullanılan aspirasyon ve beslenme sondalarının uygunluğuna 

dikkat edilmesi gerekir  (Alexis & et.al,2002; Hamid & et.al,, 2012). 

7-Pozisyon: Hastalar devamlı aynı pozisyonda kalması sekresyon birikmesine neden olur. Hastaların 

beslenme sırasında veya diğer zamanlarda supine pozisyonun aspirasyona neden olabilir. Bu nedenle 

hastaların uygun pozisyonda olması VIP’i önlemek için önemlidir (Demir& et.al., 2009). 

8-Bilinç bozukluğu: Bilincinde bozulmalar meydana gelen hastalar solunum sistemindeki zararlı mik-

roorganizmaları dışarı atamazlar veya refleks mekanizmalarını kullanmazlar buda aspirasyon olmasına 

sebep olduğundan VIP’in meydana gelme ihtimali yükselir (Demir, & et.al, 2009).  

9-Hastanın kullandığı ilaçlar: Noromuskuler bloke edici ilaç kullanan çocuklarda akciğeri temizleme 

mekanizmaları bozulur. Bu durumda hasta mekanik ventilatore daha uzun sure bağlı kalmakta, dolayı-

sıyla hastanede kalış suresini ve VİP oranını arttırmaktadır (Morinec & et.al,, 2012; Da Silva & 

et.al,2010). 

Hamid ve ark.’nın (2012) yaptıkları çalışmada sürekli sedasyon alan hastalarda VİP oranı yüksek bu-

lunmuştur. Gastrik pH’yı nötralize eden ilaçların kullanımı VİP gelişiminde risk 

faktörüdür. Mide pH’sının yukselmesi nedeniyle potansiyel zararlı bakterilerin ust gastrointestinal sis-

temde çoğalması ile reflu ve mikroaspirasyon sonucu VİP gelişir (Turton , 2008; Demir & et.al, 2009; 

Foglia & et.al,2007). 

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanıldığı hastalar VİP gelişimi acısından hassastırlar. Anti-

biyotik kullanımının, dirençli mikroorganizma ile gelişen VİP sıklığını arttırdığı bildirilmektedir (Demir 

& et.al, 2009; Foglia & et.al,2007) . 

Yapılan bir çalışmada ranitidin kullanan hastalarda VIP insidans oranın yüksek olduğu belirtilmiştir 

(Sharma & et.al,2009). Ayrıca Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalara kullanılan antibiyotiğin, kont-

rollü kullanımı gerekmektedir. Proflaksi amacı ile uygulanan sistematik antibiyotik kullanımı, VİP ge-

lişme riskini azaltmaz hatta çoklu antibiyotik başlanması, antibiyotiğin uygun dozda verilmemesi ya da 

dozların atlanması dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan infeksiyonlara sebep olabilir. Yoğun 

bakım ünitelerinde antibiyotiklerin direnç durumları mutlaka izlenmeli, hastanın antibiyotiği aldığı sü-

renin, antibiyotiğin dozunun çocuğun/bebeğin kilosuna göre uygunluğunun takibi yapılmalıdır (Köksal 

& et.al,2005) . 

10-Planlanmamış Ekstübasyon: Mısır (2012)’da yapılan bir çalışmada planlanmamış ekstübasyon da 

VIP oranının daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Hamid M. H. & et.al, 2012). Üst solunum yollarındaki 

kolonize patojenlerin alt solunum yoluna ilerlemesi VİP riskini arttırabilir. Bu nedenle hemşirelerin has-

taya bakım ya da pozisyon verirken ve hastanın hareketliliğine bağlı gelişebilecek ekstübasyonları ön-

lemesi VIP için oldukça önemli bir yer tutar ( Kapucu & Özden, 2014) . 

11-Sağlık Personelinin Eğitimi: Enfeksiyon kontrol programlarının etkin uygulanabilmesi için sağlık 

çalışanlarının eğitimi gereklidir. Yoğun bakım hemşireleri, hizmet içi eğitim programlarında VİP’i ön-

lemeye yönelik uygulamalar konusunda eğitilmelidir. Bu eğitimler tekrarlanmalı ve eğitimin uygula-
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maya yansımaları izlenmelidir. Yoğun bakım hemşireleri aynı zamanda VİP ile ilgili geliştirilen rehber-

leri dikkatle takip etmelidirler. VİP’i önlemeye yönelik stratejileri belirlemek için multidisipliner takım 

oluşturulmalıdır. Bu takımın üyeleri kanıta dayalı uygulamaları içeren güncel araştırmaları takip etmeli 

ve görüşlerini paylaşmalıdırlar ( Kapucu & Özden, 2014)  

12-Pnömokok ve İnfluenza Aşısı: Pnömokok ve influenza aşısı; hem hastalara hem sağlık personeline 

uygulanmalıdır. Personelin Aşılanması ile nozokomiyal enfeksiyonların hastalara bulaşı önlenebilir ve 

VIP gelişmesi riski azaltılır ( Kapucu & Özden, 2014)  

13-Ventilatör Bundle (VB: VİP gelişimini önlemek için oluşturulan kontrol listesi) Kullanımı: VB, 

kurumlar tarafından kanıta dayalı olarak hazırlanmalıdır. VB kullanımı VİP gelişimini azaltmaktadır. 

MV’de izlenen hastalarda günlük olarak yapılacakların kontrol edilerek VB’na kayıt edilmesi ve takip 

edilmesi gerekir. Ayrıca hemşirelerin bu konuda derin araştırma yapması ve bu kuralların güncelliğini 

sağlaması gerekir ( Kapucu & Özden, 2014)  

Tablo 1. Hemşirelerin çocuk hastalarda  VİP’i önleme yöntemleri (Bigham M. & et.al,, 2009) 

Amaç Bakteriyel kolonizasyonu engellemek 

Uygulama  Mekanik ventilasyon cihazlarının setleri ve kapalı sistem aspirasyon setlerinde fizik-

sel şekilde kirlenme oldukça değiştirmek. 

Ağız içi aspirasyonda kullanın nelaton veya nazogastrik sondaların steril olması veya 

steril bir şekilde kullanılması. 

Kullanılan tıbbı araç ve gereçleri yıkayıp steril etmek. 

Mekanik ventilasyon cihazlarının setlerine temas öncesi ve sonrasında ellerimizi yı-

kamak. 

Hastayla ilgili sıvı, sekresyon ile temas olunacağı zaman eldiven kullanmak. 

2-4 saatte düzenli bir şekilde ağız bakımı sağlamak 

Başlanan antibiyotiklerin uygun şekilde yapılması ve takibi 

Sağlık ekibinin ve hastaların aşılanması 

Amaç Aspirasyon oluşumunu engellemek 

Uygulama Hastanın kafasını 30°- 45° kaldırmak 

Ekstübasyon plansız yapılırsa hasta beslenmişse aspire edebilir. 
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Hastanın pozisyonunu değiştirmeden önce ventilasyon cihazının setinde su birikmiş 

ise suyu alıp öyle pozisyon vermek. 

Hasta yoğun bakım ünitesinin dışına transfer edilmemeli 

12 yaşın üstü çocuklarda aspirasyonu önlemede yardımcı olan dorsal lümeni olan en-

tübasyon tüpü kullanmak 

Düzenli aralıklarla mide rezüdü kontrolünün yapılması 

 Bakterilerin alt solunum yollarına bulaşmasını engellemek 

Uygulama El hijyeni kurallara uygun yapılmalı 

Endotrekeal tüpün uygunluğu, temizliği ve uygulama sırasındaki asepsiye uyum sağ-

lanması 

Trekostomili hastaların bakımının düzenli yapılması 

Hastanın kullandığı ilaçlar hastanın öksürmesini ve kasların çalışmasını engelleyerek 

mikroorganizmaların dışarı atılamamasına sebep olur 

VIP’in engellenmesi için erişkin hastalarda bazı uygulamalar, yeni doğan ve çocuklar için değiştirilerek 

yapılmaktadır. Çünkü pediatride ile yeni doğanda VİP epidemiyolojisi yetişkinlerinki kadar iyi bilinme-

mektedir (Craven & et.al, 2009).  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

VIP çocuk yoğun bakım ünitelerinde hastanede enfeksiyonları içerisinde en çok görülenlerden bir tanesi 

olmuştur. VIP önlem paketler uygulandığında büyük oranda insidansı düşürülebilir, pediatrik hastalarda 

VIP önlemeye yönelik yapılan çalışmalar az olduğundan dolayı yetişkin hastalardaki önlemler çocuklara 

uyarlanarak kullanıldığı görülmüştür. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde VIP azaltıldığında insan gücü 

ve maliyet açısından kazanç sağlanacaktır. Covid-19 salgınına bağlı yoğun bakımlarda ve ventilatörde 

hasta izlemlerinde bir atış söz konusudur. Bu artışla birlikte VIP riski de dolaylı olarak artmıştır. Sağlık 

Personelinin bu VIP maliyeti ile ilgili yapılan bir çalışmada VIP insidans %0,5 bile azaltılsa bu hastaneyi 

7 bin dolar kara geçtiği bildirilmiştir (Broughton & et.al, 2012). Bu maliyet oranları göz önüne alındı-

ğında ve VIP için oluşturulan kurallar çerçevesinde kalındığında önlenebilir olması bu sorunun çözü-

müne odaklanmayı gerektirir. Bu doğrultuda hemşirelerin bir çok uygulama ve beceriyle VIP’in önlen-

mesindeki rolü büyüktür. Bu nedenle hemşirelerin etkin şekilde eğitim programlarıyla desteklenmeleri, 

araştırmalar yaparak kendilerini geliştirmeleri, hastalar için yeni hemşirelik uygulamaları geliştirmeleri 

ve VIP’i önlemek için oluşturulan kurallara uyum sağlaması ve yeni kurallar oluşturacak platformlarda 

yer alması gerekir.  

Son olarak VIP’in azaltılmasında alınabilecek önlemler aşağıda verilmiştir (Craven & Hjalmarson, 

2008; Deja & Spies, 2009). 
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1- Yoğun bakım ünitelerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarına ve diğer personellere kurallara uygun 

şekilde ve sıklıkta el hijyeni alışkanlığı oluşturulmalıdır. 

2- Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların başının yükseltilmesinde tıbbi açıdan sakıncası yoksa ya-

tak başı 30-45’ yüksek olacak şekilde olmalı. 

3- Nazogastrik sonda ile beslenen hastalarda düzenli olarak her 4 saatte bir mide rezüdüsü kontrolü 

yapılmalıdır. 

4- Ağız bakımı 2 saat aralıklarla yapılmalı, ağız bakımında kullanılan solüsyon ve araçlar 24 saatte bir 

değiştirilmelidir. 

5- Aspirasyonda kullanılan sondalar bir daha kullanılmamalı. 

6- Hastaya pozisyon verilmeden ve entübasyon tüpü değiştirilmeden önce hipofarenks aspirasyonu 

yapılmalıdır. 

7- Kapalı sistem aspirasyon katateri kullanılmalıdır. 

8- Ventilasyon setlerinin bağlantıları, aspirasyonda kullanılan araçların, acil durumda kullanılacak 

ambu, larengeskop vb. aletlerin olduğu çanta steril bir şekilde muhafaza edilmeli. 

9- Sağlık çalışanlarına düzenli aralıklarla eğitim verilmeli.  

10- Pnömokok ve İnfluanza aşıları yaptırılmalıdır.  (Craven & Hjalmarson, 2008; Deja & Spies, 2009). 
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TERATOMU OLAN ÇOCUKLARDA OVER KORUYUCU CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ 

Alev SÜZEN, Süleyman Cüneyt KARAKUŞ, Nazile ERTÜRK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Tümörün histopatolojisine, lokalizasyonuna ve hastanın yaşına bakılmaksızın teratomlar ta-

mamen eksize edilmelidirler. Benign neoplastik over tümörlerinde, ooferektomi yerine fertiliteyi koru-

yan over koruyucu cerrahi giderek popularite kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, teratomu olan ço-

cuklarda over koruyucu cerrahi deneyimlerimizi sunmaktır. Yöntem: 2012-2020 yılları arasında teratom 

nedeni ile over koruyucu cerrahi uygulanan çocuklar retrospektif olarak incelendi. 48 hastaya benign 

over lezyonları nedeni ile bu yıllar arasında over cerrahisi yapıldığı tespit edildi. Bu hastalardan teratom 

nedeni ile over koruyucu cerrahi yapılan 9 (18.75%) tanesi çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastaların 

ortanca yaşı 13 yıl (aralık, 8-16 yıl) idi. Sekiz çocuk kronik karın ağrısı ile başvururken, over torsiyonu 

nedeni ile acil cerrahi uygulanan bir çocuğun akut karın ağrısı mevcuttu. Açık cerrahi 5 hastaya uygu-

lanırken, 4 hastada laparoskopik cerrahi tercih edildi. Hastaların 6 (%67) tanesinde kitle sağ tarafta, 3 

(%37) tanesinde ise sol tarafta idi. Hiçbir hastada tümör rüptürü gelişmedi. Ortanca tümör boyutu 9 cm 

(aralık, 5-11 cm) olan hastalarımızın hepsinde kitlenin histopatolojik olarak matür teratom olduğu ra-

porlandı. Ortancası 3 yıl (aralık, 1-7 yıl) olan izlem periyodunda tümör rekürrensi izlenmedi. Sonuç: 

Fertiliteyi koruyan, düşük rekürrens oranlarına sahip olan ve kitle ile normal over dokusu arasında kolay 

diseksiyon alanı sunan over koruyucu cerrahi, teratomu olan çocuk hastalarda tercih edilmesi gereken 

bir yaklaşımdır. Bu cerrahi, tümör dökülmesini önlemek için deneyimli cerrahlar tarafından uygulan-

malıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Over Teratomu, Over Koruyucu Cerrahi 
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KADIN ANESTEZİ ÇALIŞANLARININ EPIDURAL ANALJEZİ İLE VAJİNAL DOĞUM 

YÖNTEMİNE TUTUM VE TERCİHLERİNİN DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Ali AKDOĞAN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Her geçen gün artarak devam eden sezaryen doğum oranları tüm dünya için medikososyal 

bir sorundur. Sağlık çalışanlarında da yüksek olan bu oranda, çalışma alanlarının ve klinik pratiklerin 

de etkisi olduğu bir gerçektir. Kadın anestezi çalışanları gibi anestezi ve cerrahi uygulamaları sıklıkla 

gören ve uygulayanlar ile bu uygulamaları yapmayan sağlık çalışanlarının, tıbbi endikasyonların dı-

şında, doğum yöntemine bakışı farklı olabilir. Amaç: Bu çalışmada kadın anestezi çalışanlarının ile di-

ğer sağlık çalışanlarının ilk gebeliklerinde vaginal yolla veya sezaryen ile doğum yöntemlerinden han-

gisini tercih ettiklerinin nedenleriyle birlikte araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: 117 kadın anestezi 

çalışanı ve 131 diğer sağlık çalışanı bu araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların yaşı, mesleği ve ilk 

doğumlarındaki doğum yöntemi sorgulanmıştır. Ayrıca vaginal yolla veya sezaryen ile doğum yöntemi 

tercihlerinin nedenleri, birden fazla cevap verebilecekleri şekilde, anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Bul-

gular: Katılımcıların yaş ve meslekleri arasında bir fark bulunamamıştır. Tüm katılımcıların %55.4’i ilk 

doğumlarında sezaryen doğum şeklini tercih etmiş iken kalan %44.6’si normal doğumu tercih etmiştir. 

Kadın anestezi çalışanlarının sezaryen doğumu tercih etme oranı (%62.1) ameliyathane dışında çalışan-

ların oranından ( %48.1) daha fazla bulunmuştur (p<0.001). Sezaryen doğum tercih nedeni olarak “be-

beği riske atmamak” seçeneği anestezi çalışanlarında ameliyathane dışı çalışanlarından istatistiksel ola-

rak daha fazladır. Normal doğum tercih nedeni olarak “daha fizyolojik olması”, “anestezi ve ameliyat 

korkusu”, “erken iyileşme ve bebeği erken emzirebilme isteği” anestezi çalışanlarına göre istatistiksel 

olarak daha fazladır. Sonuç: Anestezi ve cerrahi işlemlerini bilmek, uygulamak ve her gün görmek bu 

uygulamaların basit, riskleri düşük ve de konforlu bir doğum yöntemi olduğu düşüncesini uyandırmış 

ve sezaryen oranını arttırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Şekli, Sezaryen, Epidural Analjezi, Anne İsteği, Kadın Anestezi Çalışanları 
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PRETERM EYLEMDE BETAMETAZON VE DEKSAMETAZON UYGULAMASININ 

FETAL KALP HIZI DEĞİŞİMİ VE FETAL VÜCUT HAREKETLERİNE ETKİLERİ 

(UZMANLIK TEZİ) 

Arzu YURCİ, Ahmet KILIÇKAYA 

Türkiye 

Öz: Giriş: Preterm eylem 20. gebelik haftasından sonra 37. gebelik haftasından önce, doğum kilosundan 

bağımsız olarak gerçekleşen doğum eylemine denir. Preterm eylem ve doğum insidansı %6-10 arasın-

dadır. Erken doğum insidansı giderek artmakta ve neonatal mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni 

olmaya devam etmektır. Antenatal kortikosteroidler erken doğum riski olan gebelerde fetal akciğer ma-

türasyonunu arttırmak ve prematür eylem sonucunda doğan bebekleri respiratuvar distres sendromundan 

koruyarak fetal ve neonatalmorbidite ve mortaliteyi en aza indirmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu ça-

lışmamızda kliniğimize preterm eylem tanısı ile yatırılan hastalarda akciğer matürasyonunu artırmak 

amacı ile kullanılan betametazon ve deksametazonun fetalkalp hızı değişimi ve fetal vücüt hareketlerine 

etkilerininin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOD: Kasım 

2003 — Mayıs 2004 tarihleri arasında preterm eylem riski nedeniyle yatırılıp tokolitik tedaviye başlanan 

ve akciğer matürasyonunu sağlamak için glukokortikoid uygulanan gebeler çalışmaya dahil edildi. 28-

34. gebelik haftalarında olan toplam 40 gebe çalışmaya alındı. Çoğul gebelik, preeklampsi, oligohid-

ramnios, plasenta previa, prematür membran rüptürü, servikal yetmezlik, servikal açıklığı 3 cm den fazla 

olan, IUGR gibi gebelik komplikasyonlarından herhangibirin olmaması şartı arandı. Çalışmamıza eks-

ternal tokodinamometrede 20 dakikada 4 veya 60 dakikada 8 kontraksiyonu olan ve en az 30 saniye 

süren, kontraksiyonların istirahat ve hidrasyona rağmen durmayarak ritodrin tokolizine başlanan tekil 

gebelikler alındı. Preterm eylem tanısı ile yatırılan gebelerin maternal yaş, paritesi, gebelik haftası, pre-

term eylem nedeni, kullanılan ilaçlar ve özgeçmişi kaydedildi. Vajinal muayene, obstetrik ultrasonog-

rafisi, hemogram, tam idrar tahlili ve rutin biyokimya tetkikleri yapıldı ve kaydedildi. Çalışmaya dahil 

edilen gebeler rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki gebelere 24 saat arayla 12 mg betametazon 

intramusküler yapıldı. Ikinci gruptaki gebelere 12 saat arayla 6 mg deksametazon intramusküler uygu-

landı. Böylece 20 hastadan oluşan betametazon ve 20 hastadan oluşan deksametazon grupları oluştu-

ruldu. Hastalara ilk müracaatlarından itibaren glukokortikoid tedavisinin son dozundan 72 saat sonraya 

kadar (başlangıç, 24. saat, 48. saat ve 72. saat), sabah 09:00, akşam 19:00 da olmak üzere NST yapıldı. 

Fetal hareket sayısı tespit edilip kaydedildi. Anneye sabah akşam 1 saat bebek hareketleri saydırılarak 

fetal hareket sayısı tespit edildi. BULGULAR Preterm eylem tanısı ile kliniğimize yatırılan ve akciğer 

maturasyonu sağlamak amacıyla 20 gebeye betametazon, 20 gebeye ise deksametazon uygulanmak su-

retiyle iki grup oluşturuldu. Her iki grupta da hastaların tokoliz tedavisi ritodrin ile yapıldı. Hastaların 

demografik ve klinik özellikleri tablo VI da sunulmaktadır. Betametazon ve deksametazon gruplarındaki 

gebeler yaş, gravida, parite ve gebelik haftası yönünden karşılaştırıldıklarında, iki grup arasında anlamlı 

fark gözlenmedi (p»0.05). Preterm eylem tanısı ile kliniğimize yatan gebelerin ilk başvuru anında (baş-

langıç) ve betametazon / deksametazon tedavisinin son dozundan 24 saat sonra, 3 gün süreyle (24. saat, 

48. saat ve 72. saat) hergün sabah akşam bazal kalp hızı, akselerasyon, deselerasyon ve fetal hareket 

sayıları hesaplandı. Betametazon grubu ve deksametazon grubunun; başlangıç, 24., 48. ve 72. saat veri-

leri, hem kendi içlerinde bağımsız gruplar olarak hem de gruplararası karşılaştırma yapılmak suretiyle 

istatiksel olarak analiz edildi. Bazal kalp hızı verilerinin gruplararası ve grup içi karşılaştırmaları tablo 

VII ve VIII de verilmektedir. Her iki grup arasında bazal kalp hızı değerlerinde başlangıçta anlamlı fark 
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yoktu (p»0.05). Betametazon grubu kalp hızı verileri kendi içinde değerlendirildiğinde; başlangıca göre 

takip eden saatlerde anlamlı kalp hızı değişiklikleri olduğu gözlendi (p00001). Kalp hızı başlangıca göre 

24., 48. ve 72. saatte anlamlı olarak artmış bulundu (sırasıyla p«01001, p«0.001, p«0m01). 24. saatteki 

kalp hızı, 48. ve 72. saatteki kalp hızına göre karşılaştırıldığında; 48. saatte anlamlı olarak artış saptan-

masına rağmen, 72. saatteki kalp hızı değeriyle arasında anlamlı fark gözlenmedi (sırasıyla p«0.001, 

»0.05). 48.saatteki kalp hızı 72. saatteki kalp hızına göre karşılaştırıldığında ise; 72. saatte anlamlı olarak 

azalma görüldü (p«0n001). Deksametazon grubu kalp hızı verileri kendi içinde değerlendirildiğinde; 

başlangıca göre takip eden saatlerde anlamlı kalp hızı değişiklikleri saptanmadı (p»O.05). Her iki grup 

birbiriyle karşılaştırıldığında; başlangıç, 24. ve 72 saatteki kalp hızlarında iki grup arasında anlamlı fark 

yoktu (p»0.05). 48. saatte ise betametazon grubunda kalp hızının deksametazon grubuna göre anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu görüldü. SONUÇLAR 1) Betametazon ve deksametazon preterm doğuma 

bağlı neonatal komplikasyonlardan korumak için oldukça etkilidirler (Respiratuar distress sendromu). 

2) Bazal kalp hızında; betametazon grubunda tedaviden sonra anlamlı bir artış gözlenirken deksameta-

zon grubunda ise bazal kalp hızında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. 3) Akselerasyon sayısında; 

betametazon grubunda tedavi sonrası anlamlı bir artış gözlenirken deksametazon gurubunda anlamlı 

değişiklik gözlenmedi. 4) Fetal hareketlerde hem betametazon hemde deksametazon grubunda anlamlı 

değişiklikler gözlendi. Betametazon grubunda istatistiksel olarak belirgin bir azalma görülürken, deksa-

metazon grubunda sınırda anlamlılık derecesinde bir artış gözlendi. 5) Deselerasyon sayısında, gerek 

betametazon gerekse deksametazon uygulanan gruplarda çalışma periyodu boyunca anlamlı değişiklik 

görülmedi. 6) Çalışmadaki tüm parametreler 24. ve 48. saatlerde değişiklik gösterselerde çalışmaların 

çoğunda olduğu gibi çalışma süresinin sonlarına doğru eski değerlerine dönmeye başlamakta ve eski 

değerlerine dönmektedirler. 7) Antenatal kortikositeroid uygulaması (özellikle betametazon), fetal iyilik 

halini belirlemede kullanılan fetal hareket ve NST'de geçici bir baskılamaya neden olmaktadır. Bu geçici 

değişikliklerin fetal distress'e 45 neden olmadıkları bilinmeli ve erken yapılacak müdahalelerde unutul-

mamalıdır. 8) Gerek deksametazon gerekse betametazon preterm eylem tedavisinde akciğer matürasyo-

nunu artırmak amacıyla güvenle kullanılabilecek ilaçlardır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Doğum Eylemi, Antenatal Korticosteroid, Fetal Akciğer Maturasyonu, NST 
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DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ BESLENME TERCİHLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE: 

HAMİLE KADINLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, 

Murat KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: COVID 19 Pandemi sürecinde başta ülkemiz olmak üzere birçok dünya ülkesinin olumsuz etkilen-

mesi, beraberinde birçok etkinliği pasif hale getirmiştir.  Özellikle virüs salgını «pandemi» nedeni ile 

bireylerin fiziksel hareket alanları azalmış/daralmış ve etkinliği etkisiz hale gelmiştir.  Doğru beslenme, 

fiziksel hareket/spor başta tüm bireyler olmak üzere sağlıklı bir yaşam için zorunlu davranışlar ya da 

sosyal yaşam gerekleri arasında yer almaktadır.  Özellikle hamile bireyler için sağlıklı beslenme, fiziksel 

aktivite ve sistemli süreç yönetimi oldukça önemli olduğunu bilinen bir gerçektir. Araştırma verileri ve 

bulguları sonrasında; katılımcıların tamamına yakını kendisince doğru olduğuna inandığı bir beslenme 

tercihi uyguladığını, Uzman görüş ve önerileri almadığını, alınan görüş ile önerilerin ise etkin uygulan-

madığını, Normalde olması gereken ve uygulanması zorunlu olan beslenme tercihlerinin uygulanmaya-

rak kilo alımlarının yüksek olduğu, Eğitim, inanç, yaş, yaşanan bölge, teknoloji kullanımı gibi değiş-

kenlerin bu tercihler üzerinde önemli etki meydana getirdiği ve değiştirdiği, Halen klasik anlayışın 

hâkim olduğu, anne, baba vb. ebeveyn görüş ile önerilerinin uygulandığı, Katılımcıların tamamına ya-

kınının hamilelik sürecinde fiziksel aktivite ve sportif faaliyet gerçekleştirmediği ya da gerçekleştire-

mediği, Pandemi sürecinde ise bazı katılımcılar sportif aktivite merkezleri, salonları ve ortamlarını gü-

venli bulmadığından  dolayı fiziksel aktivite ile sportif faaliyetleri yapmadığı ya da tercih etmediği so-

nucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Spor, Beslenme, Aktivite, Hamile, Kadın, Uygulama 
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MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK SONUÇLARI 

Ayça Nazlı BULUT 

Türkiye 

Öz: Giriş: Maternal obezite pek çok istenmeyen sonucu beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada amaç 

obez ve obez olmayan gebelerin maternal ve fetal sonuçlarını karşılaştırmaktır. Materyal Metod: Mayıs 

2018-Mayıs 2020 tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğum yapan ka-

dınların verileri geriye dönük tarandı. Demografik verileri ve obstetrik öyküleri kayıt edildi. Hastalar, 

BMI ≥30 kg/m2 olanlar ve <30 kg/m2 olanlar olarak ikiye ayrıldı. Tüm bu parametreler iki grup arasında 

karşılaştırıldı. Ayrıca BMI’teki her bir birimlik artışta bu sonuçlar açısından bir artış olup olmadığı de-

ğerlendirildi. Sonuçlar: Yapılan örneklem hesabına göre çalışmaya 50 hasta dahil edildi. Örneklem he-

sabı için G Power 3.1.2. kullanıldı. Obez kadınlarda, obez olmayanlara göre maternal hipertansiyon/pre-

eklampsi, GDM, astım, uyku apnesi, epizyotomi ve sezaryen skar enfeksiyonu, postpartum hemoraji, 

postmatürite, fetal makrozomi riski daha sık görülmektedir. Obez olmayan kadınların obez olanlara göre 

daha fazla günlük yürüyüş yaptıkları gözlenmektedir. BMI’de 1 birimlik artışın preeklampsi/HT riskini 

1,2 kat, DM riskini 1,3 kat Astım riskini 1,2 kat, uyku apnesi riskini 2,4 kat, yara yeri enfeksiyonu riskini 

1,2 kat, postpartum hemoraji riskini 1,3 kat, makrozomi riskini ise 1,1 kat artırdığı saptandı. Sonuç: 

Obez gebelerde görülen bu istenmeyen sonuçlar şaşırtıcı değildir. Özellikle pregestasyonel BMI yüksek 

gebelere uygun danışmanlık vermek, diyet ve egzersiz önerilerinde bulunmak sağlıklı bir gebelik ve 

postpartum süreç için son derece önemlidir. Gebeliğe yüksek kilo ile başlayan gebelerde ise özellikle 

karbonhidrattan uzak duran bir diyet programı ve haftanın bazı günlerinde yapılan yarım saatlik yürü-

yüşlerin gebeliğe bir zararı olmadığı gibi kilo kontrolü ve sağlıklı bir gebelik için son derece yararlı 

olacağı anlatılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Gebelik, Preeklampsi, Postpartum Hemoraji, Beslenme 
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MENSTRÜASYON DÖNGÜSÜNÜN UYKU KALİTESİ VE İŞTAH ÜZERİNE ETKİSİ 

Aysun YÜKSEL, İdil ALPAT 

Türkiye 

Öz: Menstrual kanamanın ilk günü ile bir sonraki kanamanın ilk günü arasındaki dönem olan insan 

menstrüasyon döngüsü, tipik olarak 25-35 gün sürer. Menstrual döngü, kabaca foliküler ve luteal faz 

olmak üzere iki aşamaya ayrılır. Döngünün ilk aşaması olan foliküler faz, adet kanamasının birinci gü-

nünde başlar ve ovülasyon ile sonlanır. Bunu takiben luteal faz başlar. Foliküler fazda; östrojen, lutein-

leştirici hormon ve folikül uyarıcı hormon seviyeleri artış gösterirken, luteal fazda östrojen ve proges-

teron hormon seviyeleri artış gösterir. Yapılan bazı çalışmalarda menstrual döngü boyunca hormon se-

viyelerindeki bu değişimlerin hem uyku kalitesini hem de iştah düzeyini etkilediği gösterilmiştir. Menst-

rual döngü boyunca uyku evrelerinde de farklılar olduğu belirlenmiştir. Luteal fazda REM uyku süresi-

nin progesteron ve östradiol seviyeleri ile negatif ilişkili olduğu, bu dönemde REM uyku süresinin daha 

kısa olduğu belirlenmiştir. Öznel uyku kalitesinin, premenstrual evrede ve menstrüasyon sırasında daha 

kötü olabildiği belirtilmektedir. Ayrıca, luteal fazda uyku dengesizliği görüldüğü ve bunun uyku kalite-

sinin düşmesine neden olabileceği öne sürülmüştür. Endokrin sistemler hem uykudan hem de endojen 

sirkadiyen ritimlerden etkilenir. Menstrual dönemin farklı aşamalarında yaşanan hormonal değişimlerin, 

bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve iştahı etkileyebilmektedir. Östradiolün besin alımını engellediği, 

progesteronun ise iştah ve besin alımını artırıcı etkileri olabileceği belgelenmiştir. Değişen iştah düze-

yinin besin seçimlerini etkileyebildiği ve bunun obezite riskini artırabileceği düşünülmektedir. Bu der-

leme makalede, menstrüasyon döngüsü boyunca uyku kalitesi ve iştah düzeyinde gerçekleşen değişimler 

güncel bilgiler ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Menstrüasyon, Uyku Kalitesi, İştah, Beslenme, PMS 
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RİSKLİ GEBELİKLERDE ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME 

ÇALIŞMASI 

Ayşe METİN, Özen KULAKAÇ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Hemşirelik kuramcılarından Neuman Sistemler Modeli’nde bireylerin fizyolojik, psikolojik, 

gelişimsel, sosyokültürel ve spritüel olmak üzere beş yaşam alanında stres yaşayabileceğini belirtmek-

tedir. Gebelik herhangi bir risk olmasa dahi stresli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer gebelikte 

riskli bir durum varsa gebelerin bu beş yaşam alanında stres algıları artmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

riskli gebeliklerde algılanan stresi belirlemek üzere Neuman Sistemler Modeli’nde belirtilen yaşam 

alanlarına yapılandırılmış bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Metodolojik bu çalışma Türkiye'de bir üni-

versite hastanesinin kadın doğum servis ve polikliniklerinde takip edilen 201 riskli gebe ile yürütülmüş-

tür. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Riskli Gebeliklerde Algılanan Stres Ölçeği deneysel 

formu kullanılarak toplanmıştır. Oluşturulan 45 soruluk deneysel form 5 uzman tarafından değerlendi-

rilmiş ve kapsam geçerlilik indeksi Davis tekniğine uygun olarak yapılmıştır ve ölçüt olarak kabul edilen 

0.80 değerinin altında puan alan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Elde edilen 39 maddelik taslak formla 

pilot uygulama yapılmış ve anlaşılması güç olan ifadeler düzenlenmiştir. Ayrıca Ateşman okunurluk 

testi yapılmış ve ilkokul mezunu gebelerin rahatlıkla anlayabileceği görülmüştür. Bu deneysel form ör-

neklem grubuna uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmanın verileri SPSS V23 ile t testi, ANOVA, Mann 

Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Rho korelasyonu gibi testler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Analiz sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.746 ve Bartlett Bartlett test istatistiği 2346.6 

(p<0,001) olarak elde edilmiştir. Bu değerlere göre toplam ölçek için faktör analizi yapmada örneklemin 

yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. 5 faktörlü olarak oluşturulan ölçeğin toplam varyansı açıklanma 

oranı %40.94 olarak tespit edilmiştir. Riskli Gebeliklerde Algılanan Stres Ölçeği’nden 4 madde çıkarı-

larak cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin üç alt boyutundan Alfa güvenirlik katsayısı 

en yüksek .85 olarak Psikolojik alan alt boyutunda belirlenmiştir. Fizyolojik ve Sosyokültürel, gelişim-

sel, spritüel alan alt boyutlarının Cronbach Alfa güvenirlik katsayı değeri sırasıyla; .67 ve .72 olarak 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla üç alt boyut ve 35 madde içeren bir ölçek geliştirilmiştir. Sonuç: Riskli 

Gebeliklerde Algılanan Stres Ölçeği, riskli gebeliklerde gebelerin algıladığı stresin değerlendirilmesi 

için geçerli ve yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Anahtar Kelimeler: Riskli Gebelik, Hemşirelik Bakımı, Stres, Riskli Gebeliklerde Algılanan Stres Öl-

çeği, Neuman’ın Sistemler Modeli 
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KADININ MENTAL SAĞLIĞI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Ayşe METİN, Özen KULAKAÇ 

Türkiye 

Öz: Mental sağlık bireylerde tam bir iyilik halinin sağlanması için oldukça önemlidir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün tanımına göre; bireylerin yeteneklerini tanıması, normal yaşam stresleriyle baş edebilmesi, 

üretken ve verimli çalışabilmesi ve topluma katkı sağlayabilmesi için iyi olma durumudur. Mental açı-

dan tam anlamıyla iyi olmak Hedonik ve Eudamonik iyi olmanın beraber sağlanmasıyla mümkün ola-

bilir. Hedonik iyi olma, mutluluk, tatmin ve yaşama ilgi duyma gibi duygusal iyiliğe vurgu yaparken, 

Eudamonik iyi olma mutluluktan ziyade bireyin potansiyelini gerçekleştirmesiyle ilgilenir. Potansiyel 

gerçekleştirme süreci altı önemli unsur içerir. Bu unsurlar; kendini kabul etme, hayatta anlam bulma, 

otantik olma, başkaları ile olumlu ilişkiler geliştirme, çevreyi yönetebilme ve kişisel büyümedir. Potan-

siyelini gerçekleştirme süreci toplumdan etkilenirken aynı zamanda toplumu da etkiler. Bu bağlamda 

bakıldığında hiçbir grup mental sağlık sorunlarından tamamen bağımsız değildir, ancak yoksullar, ev-

sizler, işsizler, düşük eğitimli kişiler, şiddet mağdurları, göçmenler, çocuklar, ergenler, istismara uğra-

mış kadınlar, sosyal ayrımcılığa uğrayanlar ve ihmal edilen yaşlılar arasında risk oldukça yüksektir. 

Bakıldığında mental sağlık sorunlarından etkilenen tüm gruplar kadın işaret etmektedir. Biyolojik indir-

gemeci yaklaşım kadında mental sorunları sadece biyolojik cinsiyete dayandırmaktadır. Ancak mental 

sağlık toplumsal cinsiyet, kültür ve sosyal tutumlarla yakından ilgilidir. Kadının tüm modernleşme, ka-

musal yaşama katılma ve kendi dinamikleri ile var olma söylemlerine rağmen, kadın özellikle ataerkil 

toplumlarda mental sorunlar doğuracak şekilde ötekileştirilmeye, baskılanmaya ve güçsüzleştirilmeye 

mahkum edilmiştir. Bakıldığında bireyler arasında gücün dağılımı mental sağlığın en önemli belirteçleri 

arasındadır. Toplumsal cinsiyet, mental sağlığın yapısal bir belirleyicisi olmakla beraber; gelir, istihdam, 

sosyal konum, statü gibi eşitsizlikleri birbirine bağlayan ve derinleştiren bir fay hattı gibi kadının aley-

hine çalışır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin beraberinde getirdiği fakirlik ve güçsüzlük kadının mental 

sağlığını etkiler. Kadınlar evlilik, aile ilişkileri, eğitim, üreme, çocuk bakımı, ayrılma, çalışma, yaşlanma 

gibi geleneksel rollerde çatışma ve ikilemler yaşaması mental sağlığı olumsuz etkileyen diğer bir ne-

dendir. Toplum incelemelerinde tam zamanlı ev kadını meslek sahiplerinde boşluk, karamsarlık ve de-

ğersizlik duygularının yaygın olarak görüldüğü saptanmıştır. Toplumsal cinsiyetin bir yansıması olarak 

çocuk yaşta evlenen kadınların yetişkin yaşta evlenen kadınlara göre intihara 1,41 kat daha fazla yatkın 

oldukları görülmüştür. Hemşireler kadına en yakın sağlık profesyonelleridir. Dolayısıyla mental hasta-

lıkların önlenmesi, mental sağlığın ve iyi olmanın geliştirilmesi için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsiz-

liklerin ortadan kaldırılmasında aktif rol almaları gerekmektedir. Özellikle kadınların mental iyi oluşla-

rını desteklemek üzere Hedonik ve Eudamonik iyi olma konusunda bilinç geliştirilmesinde ve mental 

sağlığı etkileyebilecek toplumsal cinsiyet uygulamalarıyla mücadele etmede sorumluluk üstlenmelidir. 

Bu sunumda kadının mental sağlığı ve toplumsal cinsiyet ilişkisi hakkında kavramsal bilgi ve öneriler 

sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Hemşire, Mental Sağlık, Toplumsal Cinsiyet 
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İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE 

EMZİRME BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayşe Tuğba KARTAL 

Türkiye 

Öz: DSÖ ve UNICEF bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmesini ve ek gıdalarla beraber iki 

yaşına kadar emzirilmesini önermektedir. Ancak dünyada emzirme oranları istenilen düzeyde değildir. 

0-6 ay arasındaki bebeklerde sadece anne sütü ile beslenenlerin oranı %1-89 arasında değişmektedir. 

Bazı ülkelerde emzirmeye başlama ve ilk altı ay sadece anne sütü alma oranları sırayla şu şekilde bu-

lunmuştur: Avusturya %93.2, %13.6; Kanada %90.3, %14.4; Amerika %73.9, %13.6. Türkiye’de ise 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre doğum sonrası bebeklerin %96,4 ü anne sütü al-

makta, ikinci ayda bu oran %57,9’a, 4-5. Aylarda ise bu oran %9,5’e gerilemektedir. Bu çalışmanın 

amacı 0-6 ay arası bebeklerin annelerinin emzirme öz-yeterliklerini ve emzirme başarılarını etkileyen 

faktörlerin değerlendirilmesidir. Çalışmaya Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında Marmaris devlet has-

tanesi çocuk polikliniğine müracaat etmiş olan 115 anne alındı. Çalışmaya alınan annelerden veriler; 

tanımlayıcı özelliklere ilişkin veri toplama formu, emzirme öz-yeterlilik ölçeği kısa form, LATCH em-

zirme değerlendirme aracı kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya 115 anne katıldı. Araştırmaya katı-

lan annelerin yaş ortalaması 27,4±3,7 iken, %11,3’ü üniversite ve üstü okul mezunuydu. Çalışmaya 

katılan anneler emzirme öz-yeterlilik ölçeğinden ortalama 58,4±4,1 puan, LATCH ölçeğinden ortalama 

6,2±3,4 puan almıştı. Yapılan korelasyon analizinde, annelerin emzirme öz-yeterlilik puan ortalamaları 

ile LATCH emzirme başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde orta 

düzeyde korelasyon saptandı (p <0.005, r: 0.614). İlk altı aylık dönemde emzirme öz-yeterlilik ölçeği 

ile LATCH emzirme değerlendirme aracının belirli aralıklarla annelere uygulanarak emzirme açısından 

riskli annelerin belirlenmesi, erken dönemde bu annelerin desteklenmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme, LATCH, Öz-Yeterlilik 
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PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARA ÖZBAKIM BECERİLERİNİN 

KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN EV MERKEZLİ ÖZBAKIM PROGRAMI ÖNERİSİ 

Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Burcu COŞANAY GÜLEY, Oğuz EMRE 

Türkiye 

Öz: COVID-19 dünya gündemini derinden sarsan küresel çapta salgın olarak ilk olarak Aralık 2019'da 

Çin’in Wuhan eyaletinde görülmüş ve Çin’in diğer eyaletleri başta olmak üzere birçok ülke ve kıtaya 

hızla yayılmıştır. Virüsün küresel olarak yayılmasıyla birlikte, ölümlerin sayısı katlanmıştır. Dünya Sağ-

lık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 itibari ile pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgını; birçok alanda 

dünyadaki insanları tehdit etmeye devam etmektedir. Salgının yayılmasının önüne geçmek için hijyene 

dikkat etmek, mesafenin korunması, maske kullanımı ve temaslı kişilerin izole edilmesi gerektiği bilin-

mektedir. Salgın karşısında insanlar, özellikle de kendi kişisel gereksinimlerini karşılama konusunda 

yeterli gelişim düzeyine sahip olamayan okul öncesi dönem çocukları kendilerini salgından koruma ko-

nusunda yeterli bilgiye sahip olamayabilmektedir. Bu bilgi düzeyini arttırmak adına çocukların özbakım 

becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Özbakım becerileri, çocuğun sağlıklı bir birey olmasında ve 

bağımsız şekilde günlük yaşam ile ilgili becerilerini ev ve okul gibi ortamlarda kazanması ve özellikle 

de evde uygulanması gereken becerilerdir. Ebeveynlerin de çocuğa özbakım becerilerinin kazandırıl-

ması konusunda program desteğine ihtiyaçlarının olduğu düşünülmüştür. Bu araştırma ile Covid-19 sal-

gını ile mücadelede önemli bir kitleyi oluşturan çocuklara özbakım becerilerinin etkinlikler temelindeki 

ev merkezli bir program önerisinde bulunmak amaçlanmıştır. Program örneğinde Okul Öncesi Eğitim 

Programı (2013)’nda yer alan kazanım ve göstergeler doğrultusunda özbakım becerilerini geliştirmeye 

yönelik fen, sanat, Türkçe, oyun, drama müzik etkinlikleri yer alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hijyen, Okul Öncesi, Özbakım 
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SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA KADIN ÜREME SAĞLIĞI: HUMAN PAPİLLOMA 

VİRÜS (HPV) VE BAĞLANTILI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE, TEDAVİSİNDE 

SOSYAL HİZMETİN ROLÜ 

Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR, Gamze GÜLTEKİN 

Türkiye 

Öz: Tarihsel süreçte kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin sorunları genellikle ihmal edilmiş 

ya da tabulaştırılmıştır. Ataerkil yapı içerisinde kadın bedeninin tabulaştırılması ile birlikte yoksulluk 

ve damgalama gibi sosyal sorunlar kadınlarda önlenebilir birçok hastalığın ilerlemesine neden olmak-

tadır. Söz konusu hastalıklardan en önemlilerinden birini HPV virüsünün neden olduğu enfeksiyonlar 

ve bağlantılı rahim ağzı kanseri oluşturmaktadır. Human papilloma virus (HPV) çoğunlukla cinsel yolla 

bulaşmakta ve rahim ağzı (serviks) kanserine neden olan en yaygın risk faktörlerinden birini teşkil et-

mektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) göre; HPV türlerinden bazıları dünya çapında rahim ağzı kan-

serlerinin %70’inden sorumludur ve her yıl küresel ölçekte yaklaşık olarak 500.000 kadına rahim ağzı 

kanseri teşhisi konulmakta, 300.000 kadın ise hayatını kaybetmektedir. Kadınların %80’i düşük ve orta 

gelirli ülkelerdendir. Söz konusu durumun temel belirleyicilerinden en önemlisini kadınların birçoğunun 

kırılgan nüfus grubunda yer almaları ve üreme sağlığına ilişkin tarama hizmetlerine yeterince erişeme-

meleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ahlaki yargılar da söz konusu hizmetlere erişimlerini sınırlan-

dırabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili kadınların bilinçli olmamaları ve utanç duygusu 

içinde olmaları sorunların daha büyük boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Kadınların cinsel sağlık 

ve üreme sağlığına ilişkin hizmetlere ulaşmalarında, bilinç ve farkındalık kazanmalarında sosyal hizmet 

disiplininin ve mesleğinin önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu çalışmada HPV ile bağlantılı enfeksiyon-

ların ve rahim ağzı kanserinin önlenmesinde, tedavisinde sosyal hizmetin rolüne değinilmesi amaçlan-

maktadır. Sosyal hizmetin HPV bakımından risk altındaki grupların ve özellikle kadın hastaların savu-

nuculuklarında, damgalamanın önlenmesinde, HPV’nin yaygınlığının azaltılmasında, bilgi eksikliğinin 

giderilmesinde, HPV teşhisinin neden olabileceği bireysel ve aile sorunlarının çözümlenmesinde, duy-

gusal yükün hafifletilmesinde, mali sıkıntıların giderilmesinde önemli işlevleri bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Üreme Sağlığı, Sosyal Hizmet, Human Papilloma Virüs (HPV), Rahim Ağzı 

Kanseri 
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ÇOCUKLARIN SALGIN VE HİJYEN ALGISININ RESİMLERLE ANALİZİ 

Burcu COŞANAY GÜLEY, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE 

Türkiye 

   

Öz: Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 itibari ile pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgını 

psikolojik, sosyal, politik ve ekonomik olmak üzere çeşitli yönlerden büyük popülasyonları hala etkile-

mektedir. Covid-19 nedeniyle ölüm sayısı hala artmakta ve virüs henüz tam olarak kontrol edilememek-

tedir. Salgın hastalıklar sırasında insanlar genellikle korku, panik, fobi gibi çeşitli psikolojik zorluklar 

yaşarlar. Virüsün neden olduğu günlük yaşam becerilerindeki zorlayıcı durumlar karşısında yetişkinler-

den farklı olarak küçük çocuklarda çeşitli ruhsal ve fiziksel tepkilerin görülmesi olası bir durumdur. 

Çocukların gerçek ile hayali ayırt etmede güçlük çekmeleri, yazılı, görsel ve sosyal medyada sıklıkla 

Covid-19’a maruz kalmaları ve benmerkezci olmaları salgına olan yaklaşımlarında da değişikliğe neden 

olabilmektedir. Çocuklar kendilerini ve duygularını bazı durumlarda yeterli şekilde ifade edemeyebilir. 

Sözcük dağarcığında eksiklikler, korku-kaygı gibi davranış bozuklukları, sözel dil becerilerini kullan-

mada yaşanılan problemler, kavramın ne olduğu ile ilgili bilgi eksikliği gibi sebeplerden algılarını dışa-

vuramayabilmektedir. Resimler hem psikolojik açıdan hem de pedagojik açıdan çocukla ilgili bilgiler 

sunabildiğinden, sözel olmayan-içsel algılarını açığa çıkarma fırsatı verdiğinden ve kendilerini daha iyi 

ifade ettiklerinden bu çalışmada çocukların çizdikleri resimlerdeki detaylar da dahil tüm unsurlar ince-

lenerek salgına ve hijyene ilişkin algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çocukların evlerinde ebe-

veynleri ile birlikte resim yapmaları için gerekli ortamlar oluşturulacaktır. “Salgın nedir?” ve “Hijyen 

nedir?” soruları çerçevesinde resimler çizme etkinliği yapmaları istenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hiijyen, Salgın, Resim 
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PERİMENOPOZAL ANORMAL UTERİN KANAMADA KULLANILAN 

LEVONORGESTRELLI RAHİM İÇI SİSTEMİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL 

PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

Burcu DİNÇGEZ ÇAKMAK, Gülten ÖZGEN, Levent ÖZGEN 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Anormal uterin kanama alışılmış olan menstruasyon düzeninden sapma olarak ta-

nımlanır. Normal mens kanamasında toplam kanama miktarı günlük 20-80 ml ve adet süresi 1-7 gündür. 

Bu kanama miktarından fazla olan kanamalar demir eksikliği anemisine sebep olabilmektedir. Aşırı ka-

nama sonucunda halsizlik, yorgunluk, depresyon, hayat kalitesinde azalma, günlük aktivitelerde kısıtlı-

lık ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk meydana gelebilmektedir. Perimenopozal dönemde anormal ute-

rin kanama nedeniyle başvuran hastalarda hormonal, non-hormonal ve cerrahi tedaviler uygulanmakta-

dır. Levonorgestrelli Rahim İçi Sistem (LNG-IUS) son yıllarda oldukça efektif kullanılan, cerrahi ol-

mayan, uzun etkili alternatif bir seçenektir. Bu çalışmada, anormal uterin kanama nedeniyle LNG-IUS 

uygulanan perimenopozal kadınlarda, LNG-IUS’un hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine 

6. ve 12. aydaki etkileri değerlendirilmiştir. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya Ocak 2016- Nisan 2019 zaman 

aralığında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Has-

talıkları ve Doğum Kliniği jinekoloji polikliniğine başvuran, anormal uterin kanama tanısı almış ve 

LNG-IUS uygulanmış perimenopozal 100 hasta dahil edildi. Çalışma retrospektif olarak dizayn edilmiş 

olup, hasta kayıtlarından hastaların yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, gravida, parite, tedavi başlangıcı 

ve sonrası 6. ve 12. ay hemogram değerleri, ferritin, aspartat amino transferaz (AST), alanin amino 

transferaz (ALT), kreatinin düzeyleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların demogra-

fik özellikleri Tablo 1’de gösterildi. Hastaların hematolojik ve biyokimyasal değerleri 0.ay, 6.ay ve 12. 

aylar arasında karşılaştırıldığında aspartat aminotransferaz (p=0,294), alanin aminotransferaz (p=0,358) 

ve kreatinin (p=0,425) değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Hemoglobin ve ferritin değerlerinin 

ise 0.ay, 6.ay ve 12. ayda istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği tespit edildi (Tablo 2). Ayrıca he-

moglobin değerleri 0. ay ile 6.ay ve 6.ay ile 12.ay arasında karşılaştırıldı. Altıncı aydaki hemoglobin 

değerinin 0.aydaki değerden (p<0,001); 12. aydaki hemoglobin değerinin ise 6. Aydaki hemoglobin 

değerinden (p<0,001) anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi. Ferritin değerleri ile yapılan karşılaştır-

mada da benzer şekilde 6. aydaki ferritin değerinin 0.aydaki değerden (p<0,001); 12. aydaki ferritin 

değerinin ise 6. aydaki ferritin değerinden (p<0,001) anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. Sonuç: 

Anormal uterin kanama ve getirdiği olumsuz sonuçlar, perimenopozal dönemde sık karşılaşılan önemli 

bir sağlık sorunudur. Gerek oral olarak kullanılan ilaçlar gibi karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerine 

yan etkiye sahip olmayışı, gerekse kanamayı azaltarak anemiyi tedavi edebilmesi açısından LNG-IUS 

kanama tedavisinde kullanılan önemli bir tedavi seçeneğidir. Biz de bu çalışmada LNG-IUS’in karaci-

ğer ve böbrek fonksiyonlarını bozmadan anemiyi düzelttiğini destekleyici veriler sunduk. 

Anahtar Kelimeler: Anormal Uterin Kanama, Hemoglobin, Levonorgestrelli Rahim İçi Sistem, Peri-

menopozal 
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GEBELİKTE EMZİRME: ETKİLERİ; YAŞANAN KAYGILAR VE HEMŞİRELERİN 

SORUMLULUKLARI 

Büşra UYSAL, Nevin AKDOLUN BALKAYA 

Türkiye 

Öz: Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için ilk altı ay sadece anne sütü almaları, iki yaşına kadar 

anne sütü ve ek gıda ile desteklenmeleri önerilmektedir. Anneler genelde emzirmenin önemini bilmekte, 

emzirmek istemekte, ancak altı aydan önce çeşitli nedenlerle emzirmeyi sonlandırmaktadır. Emzirme 

döneminde yeni gebelik oluşması bu sebepler arasındadır. Gebeliğin ilk iki trimesterinde emzirme gü-

venlidir ve 3. trimesterde de sürdürülebilirdir. Bu nedenle gebelikte emzirmenin rutin olarak engellen-

mesi desteklenmemektedir. Ancak anneler, aile bireyleri ve sağlık personeli gebelikte emzirmenin anne, 

fetüs ve bebek sağlığını olumsuz etkileyeceği konusunda yoğun kaygılar yaşamakta, buna bağlı emzirme 

sekteye uğrayabilmektedir. Bu derlemenin amacı, gebelikte emzirmenin anne, fetüs ve bebek sağlığı 

üzerine etkileri ile yaşanan kaygıları ve bu konuda hemşirelerin sorumluluklarını incelemektir. Litera-

türe göre, gebe annenin emzirmeye devam etmesinin annenin yeterli beslenmeyi sağlaması koşuluyla 

gebeliği, gebeliğin sona erme şeklini, yenidoğanın doğum ağırlığını ve bebek sağlığını olumsuz yönde 

etkilemediği, ancak olası risklere karşı takibin önemli olduğu belirtilmektedir. Gebelikte emzirmenin 

etkileri, özellikle annenin beslenme durumunu, anne sütüyle beslenen kardeşlerin büyümesini ve sağlı-

ğını, anne sütünün bileşimini ve doğumdan sonra yenidoğanın büyümesini nasıl etkilediği konusunda 

yeterli veri olmadığı, bu konularda kesin yargının var olması için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç 

olduğu belirtilmektedir. Hemşirelerin gebelikte sütten kesmeyi önermemeleri, emzirmenin devamı için 

anneleri desteklemeleri, olumsuz etkiler için anne, bebek ve fetüsü yakından gözlemlemeleri ve olumsuz 

bir etki oluşması durumunda önlem almaları gerekmektedir. Annelere emzirmenin anne, bebek ve fetüs 

sağlığına etkileri, özellikle yeterli ve dengeli beslenme ve rutin kontrollerin gerekliliği ve önemi açık-

lanmalıdır. Gebelikte emzirmeye ilişkin artan farkındalık, bu konuda yaşanan kaygıları ve olumsuz et-

kilenmeleri azaltacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Gebelik, Anne Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Hemşirelik 
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KOMPLEKS MÜLLERİAN ANOMALİNİN LAPAROSKOPI, HİSTEROSKOPİ VE 

İNTRAOPERATİF ULTRASONOGRAFİ İLE CERRAHİ TEDAVİSİ 

Cenk SOYSAL 

Türkiye 

Öz: Giriş: Embriyogenezis sırasında müllerian kanallar gebeliğin 7.haftasında belirmeye başlar, karşı-

lıklı olan Müllerian kanallar mediale doğru ilerlerken aynı zamanda aşağı doğru göç eder. Kanalların 

mezenşimleri birleşir ve ortada oluşan septum birleşme sonrası kaybolarak tek bir kavite halini alır. 

Müllerian anomaliler bu haftalarda kanalların orta hatta kaynaşmasında, ürogenital sinüsle birleşme-

sinde ya da kanalların rezorbsiyondaki başarısızlığında oluşur. Bu problem yaklaşık 300 yılı aşkın sü-

redir bilinmektedir. Konjenital uterin anomalilerin gerçek insidansı tam olarak bilinmemesine rağmen 

genel popülasyondaki görülme sıklığı %0.001 ile %10 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Müllerian 

anomaliler jinekolojik olarak pelvik kitle, endometriozis, hematometra, infertilite, ektopik gebelik, üri-

ner sistem anomalileri, obstetrik komplikasyonlara neden olabilir. Olgu Sunumu: 14 yaşındaki kız ço-

cuk, kronik dismenore şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde ilk olarak 10 yaşında adet kanaması 

olduğunu belirtiyor. Bu şikayetlerinin her adet döneminde arttığını vurguluyor. Fizik muayenesinde 

meme gelişimi ve pubik kıllanmanın Tanner evre 4 olduğu gözlendi. Genital organ muayenesinde hy-

men annüler intakt, vajenin katater eşliğinde mevcut olduğu belirlendi. Transrektal ultrasonografide 

(USG) iki adet uterus izlendi ve birinde hematometra görüldü. Sağ overde yaklaşık 4 cm boyutunda 

basit kist mevcuttu. Pelvik MR incelemesinde iki uterus izlenirken, sol uterus kavitesinde kan dansite-

sinde koleksiyon mevcuttu. İntravenöz pyelografi incelemesinde sol böbrek izlenmedi. Tümör marker-

ları normal olan hastaya histeroskopi ve laparoskopi planlandı. Laparoskopide tubaları doğal olan iki 

uterus korpusu izlendi.Sol taraftaki uterus ve servikal lokalizasyonun hematometraya bağlı olarak yak-

laşık 8 cm buyutunda bir kitle görüntüsünde olduğu izlendi. Sol over doğal, sağ overde 5 cm’lik kist 

izlendi. Kist içeriği aspire edildi ve içeriğin seröz vasıfta olduğu görüldü. Eş zamanlı yapılan histeros-

kopide vajen normal görünümde idi. Servikal kanal ve uterin kavite doğal olarak görüldü ancak servikal 

düzeyde sol duvarda bombeleşme olduğu izlendi. Bu sırada yapılan transabdominal USG ile buranın 

hematometra halinde bulunan sol uterusun bası etkisinden olduğu gözlendi. Hematometra drenajı için 

buraya USG eşliğinde pencere açılacak seviye dikkatlice belirlendi ve bipolar koter ile yaklaşık 1 cm 

genişliğinde insizyon yapıldı. Hemorajik vasıfta gelen olduğu gözlendi ve histereskop ile sol uterin ka-

viteye girildi. İki uterusu ayıran duvar insizyondan başlanarak yukarıya doğru genişletildi. Böylece 

solda serviksi bulunmayan uterin kavite sağ uterin kavite ile birleştirildi. Post op dönemde hasta siklik 

tedavi ile 2 gün sonra taburcu edildi. Hastanın hymeninin post operatif dönemde de intakt olduğu izlendi. 

Sonuç: ESHRE’ nin 2013 yılında yayımlanan mülleryan kanal anomalilerinin sınıflamasına göre hasta-

mız U6 (Unclassified), C0 (normal serviks), V0 (normal vajen) olarak prezente oldu ancak operasyon 

sonrası U3 (bikornuat uterus), C0, V0 olarak klasifikasyonu değiştiği gözlenmektedir. Bu tür müllerian 

anomalilerin cerrahi tedavisinde, olası perforasyonun ve komşu organ yaralanmasının engellemesi ama-

cıyla, laparoskopi ve histeroskopiye ek intraoperatif USG’nin de faydası olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Müllerian Anomali, Histeroskopi, Laparoskopi 
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PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMORS: A CASE SERIES 

Çiğdem KILIÇ 

Turkey 

Abstract: Placental site trophoblastic tumor (PSTT), is a rare form of gestational trophoblastic neop-

lasms (GTN), originating from intermediate trophoblastic cells. PSTT can occur several months, or even 

years after the pregnancy including molar and ectopic, miscarriage and abortion or a full term normal 

pregnancy. The incidence of PSTT is approximately 1/100.000 of all pregnancies while its mortality is 

25%. Most patients present with nonspecific symptoms and signs. It may secrete human placental lac-

togen (hPL). Treatment for early stage disease is primarily hysterectomy, however metastatic or recur-

rent disease often requires a multifaceted approach with chemotherapy and/or surgery. Here we present 

5 cases of PSTT treated in our hospital between 1992 and 2017. Two of five patients had term pregnancy, 

two patients had molar pregnancy and one had abortion prior to diagnosis of PSTT. All patients had 

elevated serum β-HCG levels and four patients underwent surgery except one including four total abdo-

minal hysterectomies and two pelvic lymphadenectomies. Three patients received chemotherapy (two 

Methotrexate and one Etoposide, Methotrexate, Actinomycin-D, Cisplatin [EMA-EP]). One patient had 

metastatic nodules in lung parenchyma at the time of diagnosis. No patient had recurrence during follow-

up. The preferred treatment is surgery with hysterectomy± lymphatic sampling. For advanced stage, 

metastatic and recurrent disease; a combined surgery and chemotherapy treatment is recommended. 

Adjuvant chemotherapy decision is not clear. 

Keywords: Gestational Trophoblastic Neoplasm, Intermediate Trophoblasts, Placental Site Trophoblas-

tic Tumor 
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YÜKSEK DOZ ANTİPSİKOTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI ANAFİLAKSİ KLİNİĞİ İLE 

BAŞVURAN OROMANDİBÜLER DİSTONİ OLGUSU 

Damla GEÇKALAN SOYSAL 

Türkiye 

Öz: Giriş: Ergen hastalarda özelllikle psikolojik sorunu olan hastaların zararlı madde kullanımı veya 

yüksek doz ilaç alımı olan hastanın, bilerek eksik bilgi vermesi sonucunda yanlış tanı ve tedaviye neden 

olmaktadır. Bildirimizde, yüksek doz antipsikotik ilaç alan fakat ilaç kullanımını gizleyen hastada ana-

filaksi kliniği düşünülüp ancak tedaviye yanıtsızlık sonucunda ilaç intoksikasyonu olduğu ortaya çıkan 

olgu sunulmuştur. Vaka Sunumu: Dış merkez acil servise 16 yaş erkek hasta arkadaşı ile başvuruyor. 

Öyküsünde; daha önce bilinen bir hastalığı olmadığını, ilaç veya zararlı madde kullanımı olmadığı, daha 

önce allerji-anafilaksi öyküsü olmadığı öğrenilen hastanın aniden dilde şişme, konuşmada bozulma, 

yutkunamama, nefes alamama şikayeti gelişmesi ile acil servise başvuruyor. Muayenesinde vitalleri sta-

bil, dili ödemli, dizartri ve dispnesi olduğu ve diğer sistem muayenelerinde özellik olmadığı saptanıyor. 

Hastaya anafilaksi düşünülerek; adrenalin, metilprednizolon ve difenhidramin tedavileri uygulanıyor 

ancak semptomların gerilememesi nedeniyle hastanın öyküsü derinleştirildiğinde bipolar hastalığı ne-

deniyle düzenli olarak risperidon kullandığı, yaklaşık 15 saat önce 1 mg’lık 20 adet içtiği öğreniliyor. 

Hastaya yüksek doz antipsikotik ilaç zehirlenmesi nedeniyle; semptomların ekstrapramidal yan etkiye 

bağlı olabileceği düşünülerek biperiden hidroklorür uygulandı. Tedaviden 10 dakika sonra tüm semp-

tomlarının düzeldiği gözlenen hasta takip amaçlı çocuk yoğun bakıma yatırıldı. Tanı ve Tedavi: Ergen 

ve antipsikotik kullanan hastalarda, özellikle ailesi yanında olmadığı zamanlarda yüksek doz ilaç alımı 

veya zararlı madde kullanımı karşılaşılan bir durum olup hastanın bu olayı gizlemesi sık yaşanılan du-

rumdur. Bu hastalara özellikle anemnezde şüphe ile yaklaşılmalı, aile ile iletşim kurulup ayrıntılı psiko-

lojik öykü bve anemnez alınmalıdır. Hastamızda yüksek doz antipisikotik ilaç olan risperidon alımına 

bağlı yan etki olarak oromandibuler distoni kliniği gelişmiştir. Distoni, anormal kas kontraksiyonları ile 

seyreden bir hareket bozukluğudur. Yan etkisi distoni olabilen ilaçlar; metoklopramid, proklorperazin, 

prometazin, amoksapin, perfenazin, amitriptilin, fluoksetin, klorpromazin, tiyoridazin, trifluperazin, flu-

fenazin, haloperidol ve risperidondur. Antipsikotik ilaçlar, etkilerini dopaminerjik blok yoluyla gerçek-

leştirirler. Yan etkisi olan hareket bozukluklarına, ekstrapiramidal sistemin tutulumunun (kaslarda is-

temsiz kasılmalarla karakterize, ani başlangıçlı hareket bozukluğu ve parkinson sendromu) neden ol-

duğu bilinmektedir. İlaç tedavisinin başlangıcında veya doz artışına bağlı olarak ilk yedi günde ortaya 

çıkabilir. Fokal distonilere örnek olarak; blefarospazm (üst yüz yarısı kasları), oromandibüler distoni 

(çene, dil, orofarinks kasları), spazmodik disfoni (vokal kord) ve tortikolistir. Laringeal distoni, anaf-

laksi tablosunu taklit edebilmektedir. Oromandibüler distoni; sıklıkla orbikülaris oküli, perioral mimik 

kasları, vokal kordlar ve servikal kasların eşlik ettiği bir segmental kraniyal distonidir. Akut distonik 

reaksiyon yüz, boyun, gövde ve bazen de ekstremite kaslarının istemsiz, sürekli veya spazmodik kasıl-

malarıyla karakterizedir. Klinik yansıması tortikollis, opistotonus, fasial grismas, okulojirik kriz, tris-

mus, dil protrüzyonu ve solunum sıkıntısı olabilir. Laringeal ve faringeal kasların kasılmasıyla solunum 

sıkıntısı ve tükürüğü yutamamaya bağlı asfiksiye neden olabilir, bu şekilde başvuran hastalar klinikte 

ilaç alım öyküsünü gizlerlerse anafilaksi kliniği düşünülmesine neden olabilir. Hastalarda laringeal dis-

toni gelişmesi ile larinksteki abdüktör ve addüktör kasların kasılmas sonucunda ani solunum sıkıntısı, 

stridor, hipoksi, taşikardi gibi bulgular oluşabilir. Çiğneme, yutma ve konuşmayı etkileyen bir hastalık-

tır. Tedavisi antiparkinson grubu ilaç biperiden hidroklorürdür. Sonuç: Nadir görülen, ayırıcı tanısı zor 
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olan ve hayatı tehdit eden bu klinik tablonun erken tanınması ve acil tedavi edilmesi önemlidir. Özellikle 

ergen hastalarda ilk başvuruda doğru bilgi vermesi, doğru tanı ve tedavi için gereklidir. Arkadaşı ile 

başvuran veya psikolojik hastalığı olduğu bilinen hastalarda, klinik ile uyumsuzluk saptandığı zaman 

ilaç veya zararlı madde kullanımı her zaman akılda tutulmalıdır. Yüksek doz antipsikotik alımı olan 

hastalarda vital bulgular stabil olsa bile akut distonik reaksiyon olasılığı akla gelmeli ve hasta gözlem 

altına alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, Antipsikotikler, İntoksikasyon, Oromandibüler Distoni 
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MEME VE OVER KANSERİNE GENETİK YAKLAŞIM 

Demet AKDENİZ ÖDEMİŞ, Hülya YAZICI 

Türkiye 

Öz: Tüm dünyada kanser insidansı oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle kadınlarda sıklıkla 

görülen meme ve yumurtalık kanserleri, dünya çapında kanser morbiditesi ve mortalitesinin önemli ne-

denlerindendir. Globocan 2018 verilerine göre; her yıl 2.088.849 (%11.6) kişi yeni meme kanser tanısı 

alırken; 295.414 (%1.6) kişi over kanserine yakalanmaktadır. Meme kanseri tanısı alan vakalar %6.6 

ölüm oranı ile 4. en yüksek mortalite oranına sahip kanserdir. Kadınlarda ise; hem insidans hem de 

mortalite açısından meme kanseri 1. sırada, over kanseri ise 4. sırada bulunmaktadır. Türkiye'de meme 

kanseri ve over kanser insidansı son yıllarda neredeyse iki kat artış göstermiştir. Bu insidans artışının 

arkasındaki temel nedenlerin neler oldukları ise net olarak bilinmemektedir. Ancak özellikle kalıtsal 

meme ve yumurtalık kanseri (HBOC) sendromunda genetik faktörlerin rolü bildirilmiştir. Meme ve yu-

murtalık kanserleri ile ilişkisi tanımlanmış çok sayıda gen vardır, ancak bunların çoğu orta veya düşük 

penetranslıdır. Kalıtsal meme ve yumurtalık kanserlerinin çoğu BRCA1/2 gibi yüksek penetranslı yat-

kınlık genlerindeki mutasyonlarla ilişkilidir. Genel popülasyondaki meme kanser vakalarında BRCA1/2 

mutasyon oranı %3-8 olarak saptanmasına rağmen over kanser hastalarının yaklaşık %10-15'inde ve 

meme kanseri hastalarının %5-10'unda kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri sendromuna (HBOC) ka-

rakterize bir BRCA1/2 gen mutasyonu tanımlanmıştır. Çalışmalar, BRCA1'in HBOC'da gözlenen mu-

tasyonların %0.7 ila %29'unu ve BRCA2'nin %1.5 ila %25'ini oluşturduğunu göstermektedir. Meme ve 

yumurtalık kanserlerinin büyük kısmının kalıtsal olduğu bilindiğinden ailede meme, yumurtalık ve diğer 

ilgili kanser öyküsü olan hastalarda BRCA gen varyantlarının araştırılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle risk altındaki bireylerin belirlenmesi, bu kişilere genetik danışmanlık verilmesi ve BRCA 

gen testine uygun bireylerin seçilerek teste yönlendirilmesi oldukça önemlidir ve bir o kadar da zor bir 

süreçtir. Çoğu gelişmiş ülkede, meme veya yumurtalık kanseri gelişme riski yüksek olan bireylere 

BRCA mutasyon testinden önce genetik danışmanlık hizmeti mutlaka verilir. Genetik danışmanlık, ki-

şilerin tıbbi geçmişlerinin sorgulanması ve kayıt altına alınması, aile hikayelerinin doğru ve eksiksiz bir 

şekilde değerlendirilmesi ve genetik test için doğru bireylerin seçimi açısından uygulanması gereken 

oldukça önemli bir süreçtir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Over Kanseri, BRCA1/2, Kanser Genetiği 
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OBEZ VE NON-OBEZ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA DESNUTRİN VE 

BETATROFİN DÜZEYLERİ 

Deniz DİRİK, Numan ÇİM, Mehmet PARLAK 

Türkiye 

Öz: Polikisitk Over Sendormu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda görülen endokrin sistem hastalığıdır 

ve obezite, insülin direnci ve dislipidemi ile ilişkilidir. PCOS’lu kadınların çoğu dislipidemi ve obeziteyi 

içeren birçok metabolik bozukluk sergiler. Bu özelliklerin tümü metabolik sendromun ayırt edici bile-

şenleridir. Betatrofin ve desnutrin lipid ve glukoz metabolizmasına dahil olan iki hormondur. Betatrofin 

β- hücre poliferasyonunu kontrol edebilir bu nedenle insülin direncini etkiler. Desnutrin lipolitik bir 

enzimdir ve trigliserid metabolizmasının ilk adımından sorumlu hız sınırlayıcı bir enzimdir. Trigliserid-

lerin depolanması ve mobilizasyonunun altında yatan mekanizmayı anlamak obezite ve ilişkili hastalık-

ları anlamamız için önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız PKOS’un patolojisinde betatrofin ve desnutri-

nin rolünü araştırmaktır. Bu klinik çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum 

polikliniğine başvuran 40 obez, 40 obez olmayan ve 40 sağlıklı kadında yürütülmüştür. On iki saatlik 

açlıktan sonra kanlar toplandı. Kanlar 3500 RPM’de 10 dakika santrifüj edildikten sonra serumları ay-

rıldı. Serumlardan desnutrin ve betatrofin seviyeleri ticari kitler kullanılarak ELISA yöntemi ile çalışıldı. 

Obez PKOS’lu kadınlarda serum desnutrin ve betatrofin seviyeleri obez olmayan PKOS’lu kadınlarda 

ve kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Non- obez PKOS’lu kadınlarda serum desnut-

rin ve betatrofin seviyeleri kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Dahası bütün grup-

larda betatrofin ve desnutrin arasında pozitif korelasyon bulunmaktaydı. Sonuç olarak, obez ve non-

obez PKOS’lu kadınlarda düşük serum betatrofin ve desnutrin seviyelerin obezite ve insülin direncinin 

gelişmesine katkıda bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: PKOS, Betatrofin, Desnutrin, Obezite, İnsülin Direnci 
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ÇOK KISA DOĞUMLAR ARASI SÜREYE SAHİP KADINLARIN MATERNAL VE 

NEONATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 4 YILDA 3 DOĞUM 

Deniz ŞİMŞEK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Dünya sağlık örgütü canlı bir doğumu takiben yeniden gebe kalınması için gereken sürenin 

iki yıl olması gerektiğini önermekle beraber; modern kontraseptif yöntemlerin kullanılmaması, fazla 

çocuk sahibi olma istemi ve özellikle istemeden gebe kalınması gibi sebepler bu öneri ile çelişmektedir. 

Kısa doğumlar arası süre birçok maternal ve neonatal olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğu belirtilmekle 

beraber, aksini iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Art arda kısa doğumlar arası ile doğum yapan has-

taların da kötü obstetrik ve neonatal sonuçların olması beklenirken, insidansının azlığı nedeniyle araştı-

rılmamış bir konudur. Kliniğimizde 4 yıl içerisinde 3 kere doğum yapan hastaların maternal ve neonatal 

sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır. Metot: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde 

Ocak 2016- Temmuz 2020 tarihleri arasında doğum 3 kere doğum gerçekleştiren hastaların verileri ret-

rospektif olarak değerlendirildi. Erken doğum, antenatal dönemde komplikasyonları (Preeklampsi, 

IUGR, fetal Anomali, GDM), doğum süreci komplikasyonları (Ciddi perineal travma, uterin rüptür, 

ciddi intraabdominal yapışıklık, PPH, mesane/barsak yaralanması, omuz distosisi) ve post-partum 

komplikasyonlar( febril morbidite, kan transfüzyon ihtiyacı, yara yeri enfeksiyonu, tromboemboli, ye-

niden ameliyat gereksinimi) , yenidoğan sonuçları( doğum ağırlığı, ölü/canlı doğum, APGAR skorları 

ve YYBÜ yatış ihtiyacı) değerlendirilerek istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: Yaklaşık 4 yıllık 

süreçte 86 hasta toplamda 258 doğum gerçekleştirdi. 53 hasta tüm doğumlarını vajinal yolla gerçekleş-

tirirken, 25 hasta 3 kere sezaryen olmuştur. İlk doğumunu gerçekleştiren hastalardan 10 tanesi preterm 

doğum yapmıştır, bu sayı ikinci ve üçüncü doğumlarda sırasıyla 11 ve 8’dir. Antenatal komplikasyon, 

post-partum ve travay komplikasyonları doğum sayısı arttıkça insidans artmakla beraber, grupların kar-

şılaştırılmasında anlamlı istatistiki fark saptanmamıştır. İkinci doğumunu gerçekleştiren hastalardan 

3’ünde ve 3. doğumunu gerçekleştiren hastaların ise 1’inde ölü doğum saptanmış ancak istatistiki fark 

izlenmemiştir. YYBÜ’ye yatış ihtiyacı bebek sayısı da doğum sayısı arttıkça artmakla beraber istatistiki 

anlamlılık yoktur. Tüm doğumları sezaryen ile yaptırılan 25 hastanın 4’ünde ciddi yapışıklık saptan-

makla beraber (3’ünde 3. Sezaryende, 1 ‘inde 2. Sezaryende) uterin rüptür, plasenta previa ve komşu 

organ yaralanması izlenmemiştir. Tartışma: Kısa doğumlar arası süre; erken doğum, gelişme geriliği, 

fetal anomali, kötü neonatal sonuçlar, intra-operatif ve hatta ölü doğum ile ilişkili olduğu belirtilmekle 

beraber, art arda iki kere kısa doğumlar arası süreye sahip hastaların maternal ve neonatal sonuçlarının 

karşılaştırılmasında istatistiki anlamlı fark saptanmamıştır. Bu durum bu hastaların gebelik ve doğum 

eylemine uyumunun yüksek olması ile ilişkilendirilebileceği gibi, hasta sayısının azlığı da istatistiki 

sonuçlarda etkili olabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kısa Doğumlar Arası Süre, Gebelikler Arası İnterval, Erken Doğum, Neonatal Mor-

bidite 
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BABARIN EMZİRMEYE DESTEĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİNDE KURAMSAL BİR 

YAKLAŞIM: JOHNSON'IN DAVRANIŞSAL SİSTEM MODELİ 

Derya EVGİN, Kamuran ÖZDİL 

Türkiye 

Öz: Emzirme, annelerin ve bebeklerin uzun süreli sağlığı için önemlidir ve babalar emzirmenin nihai 

başarısında önemli bir rol oynar. Emzirme niyetinin olması, bunun etkililiği ve inanmasının yanı sıra 

sosyal destek önem taşımaktadır. Özellikle babaların emzirme sürecinde önemli rolü vardır. Baba aday-

larının gebelik, doğum ve doğum sonu sürecine katılarak aktif rol oynamaları anne, bebek sağlığı ve 

emzirme açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Ancak babaların emzirme sürecinde destek 

vermesi için bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada babaların emzirmeye des-

teğinin teşvik edilmesi için Johnson'ın Davranışsal Sistem Modeli bağlamında kuramsal bir yaklaşım 

ele alınmıştır. Modele göre; altı temel boyut yer almaktadır. Bu çalışmada; yakın ilişki, bağımlılık, alma-

boşaltma, başarı ve koruyucu savunma alt sistemleri kapsamında veriler incelenmiştir. Yakın ilişki: Ba-

baların eşleri ve yakın aile üyeleri ile olan ilişkilerinin incelenmesidir. Bireyin yakın çevresindeki kişi-

lerle etkileşiminde, emzirmeyi ve bebek bakımınına yardımcı olma istek ve davranışına izin veren ya da 

engelleyen bireysel ya da çevresel faktörlerin incelenmesi. Bağımlılık: Babanın çocuğuna dair sorum-

lulukları yerine getirmesi baba-bebek bağlanması açısından da çok önemlidir. Babanın sorumluluk al-

ması ve bakıma katılması bebeğin babaya bağlanmasını desteklerken, babanın da bebeğe bağlanmasında 

etkili olmaktadır. Babalık rolü, sorumluluğu ve babaların çocuklarına daha fazla vakit ayırması, babalar 

için de yararlı olduğu düşünülmektedir. Alma-boşaltma: Babaların emzirmeye destek konusundaki ba-

kış açılarının bilgilerine göre şekillendiğini göstermiştir. Emzirmeyi teşvik etmek için ebeveynlerin daha 

fazla bilgilendirilmesi gereklidir. Babaların emzirme partnerlerini etkili bir şekilde desteklemelerine 

yardımcı olmak için uygun müdahaleler tasarlamak ve uygulamak önerilmektedir. Başarı: Emzirmeye 

destek veren babaların emzirmeye başlama oranlarını artırdığını, erken bırakmaya yol açan emzirme 

komplikasyon oranını azalttığı belirlenmiştir. Koruyucu Savunma: Birey kendisinden istenen yardım 

taleplerine nasıl tepki veriyor ve bu beklentinin yarattığı streslerle nasıl baş ettiği, kendisini nasıl savun-

duğu, öfke davranışı gösterip göstermediğinin belirlenmesi. Babaların emzirmeye desteğinin teşvik 

edilme süreci bu altı alt boyut kapsamında ele alındıktan sonra gerekli hemşirelik girişimleri yapılmalı 

ve hemşirelik süreci tamamlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Baba Desteği, Emzirmenin Teşviki, Davranışsal Sistem Modeli ve Hem-

şirelik 
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SMEAR SONUCU ASCUS OLUP KOLPOSKOPİDE ANORMAL BULGU SAPTANAN 

HASTALARIN KOLPOSKOPİK ÖRNEKLEME SONUÇLARININ RETROSPEKTİF 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Didem GÜL SARITAŞ, Volkan ÜLKER 

Türkiye 

Öz: Servikal kanserlerin %80 – 90‘ını skuamöz hücreli kanserler oluşturmaktadır. Servikal kanser tara-

masının amacı servikal kanser kaynaklı mortalite ve morbiditeyi önlemektir. İdeal tarama tekniği inva-

ziv kansere ilerleme olasığı olan prekürsör (öncü) lezyonları tanımlayabilmelidir. En sık sitolojik bo-

zukluk önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hücrelerdir (Atypical Sguamous Cells Undetermined Sig-

nificance - ASCUS).Çalışmanın amacı; kolposkopik inceleme ve kolposkopik örneklemenin premalign 

lezyonları saptamadaki etkinliğinin belirlenmesi ve ASCUS sitolojili hastalarda servikal neoplazi sap-

tanma sıklığı ile premenopozal ve postmenopozal grupta servikal intraepitelyal lezyon görülme sıklığı-

nın gösterilmesidir. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Jinekolojik Onkoloji polikliniğine Nisan 2002- Haziran 2012 tarihleri arasında şikayetle veya şikayetsiz, 

kontrol amacıyla gelen hastalara uygulanan pap smearlerin arasından sonucu ASCUS olan ve dış mer-

kezlerden smear sonucu ASCUS olduğu için kliniğimize refere edilen hastaların verileri retrospektif 

olarak değerlendirildi. 1375 ASCUS’ lu hastanın 702 tanesine çeşitli nedenlerle (anormal/yetersiz kol-

poskopik bulgu gibi) kolposkopik inceleme altında servikal biyopsi ve/veya endoservikal küretaj olmak 

üzere örnekleme yapılmış olduğu görüldü. Bu 702 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Kolposkopik ör-

nekleme (servikal biyopsi ve/veya ECC) sonuçları kıyaslandığında CİN 1 oranı (p > 0,05) ile CİN 2-3 

oranı (p > 0,05) menopozda olan ve olmayan grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Kolposkopi 

eşliğinde yapılan kolposkopik örnekleme (servikal biyopsi ve/veya ECC) patoloji sonuçları tedavi için 

kullanılan eksizyonel yöntem (LEEP ve konizasyon) patoloji sonuçları ile karşılaştırıldı. Sonuçların % 

54,9 unda kolposkopik örnekleme sonucu ile eksizyonel yöntem sonuçları arasında anlamlı uyumluluk 

olduğu görüldü (p < 0,05). Anormal kolposkopik bulgu sayısı ile servikal lezyonun derecesi arasındaki 

korelasyona bakıldığında patolojisi normal ve kronik servisit olan hastalarla patolojisi CIN1 ve CIN1 

üstü lezyon olan hastalar karşılaştırıldığında anormal kolposkopik bulgu sayısı CIN1 ve CIN1 üstü lez-

yonlarda anlamlı (p < 0,05) olarak daha yüksekti. Şüpheli smear sonucu ile gelen hastalara lezyonun 

ağırlığı düşük de olsa, gereken önem verilmeli, ASCUS smear sonuçlu hastalarda %15-25 oranında 

displazi saptandığı unutulmamalıdır. (Bu çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışmada ilk sırada ismi olan yazar 

tarafından yapılan uzmanlık tezinden üretilmiştir). Anahtar kelimeler: ASCUS, kolposkopi, CIN 

Anahtar Kelimeler: ASCUS, Kolposkopi, CIN 
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GEBELİKTE UNILATERAL AKUT NON-HEMORAJIK ADRENAL INFARKT, OLGU 

SUNUMU 

Duygu GÜZEL, Nuri YILDIRIM 

Türkiye 

Öz: 28 yaşında, G7 P1 A5 Y1 (eski C/S), 31 hafta gebe, acil servise sol hipokondriak/epigastrik bölgede 

lokalize şiddetli bıçak saplanır tarzda ağrı, bulantı ve kusma ve nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Şuur 

açık, oryante, koopere, genel durumu orta, TA: 100/55 mm/Hg, Nb: 93 atım /dk, A: 37 C, SPO2: %98, 

kan şekeri: 88 mg/dL idi. Batın rahat, sol üst kadranda hassasiyet +, defans ve rebound yoktu. CVAH-

/+, gaz/gaita çıkışı +/+ idi. Habituel abortus ve astım öyküsü bulunan hastanın, sigara ve alkol kullanımı 

yoktu. Yapılan multidisipliner değerlendirmeler sonucunda, MR görüntülemede sol akut non-hemorajik 

adrenal infarkt saptandı. Adrenal yetmezlik bulguları bulunmayan hastada, sabah ACTH: 158 ng/L 

(<46) ve kortizol: 25 µg/dL (4.82- 19.5) düzeyleri normalden yüksek, ancak gebelikle uyumlu olarak 

değerlendirildi. Normotansif olan ve cushingoid semptomları bulunmayan hastada cushing ve feokro-

masitoma dışlandı. Trombofili panelinde PAI- 1 4G-5G (4G/4G), ACE (I/D) ve ApoE (E3/E3) mutas-

yonu saptanması üzerine, trombozu engellemek amacıyla antikoagülan tedavi (enoksaparin sodium 

8000 IU 2X1, subkutan) başlandı. Hastanın kardiyolojik değerlendirilmesinde kardiyo-embolik etyoloji 

açısından anlamlı bulgu saptanmadı. Takiplerinde ağrı kesici ihtiyacı günden güne azalan hasta, gebeli-

ğinin 39. haftasında sezeryan doğum ile 3390 gr, 8-9 apgarlı tek, canlı kız bebek sahibi olmuş ve postop. 

2. günde kadın hastalıkları ve doğum ve endokrinoloji poliklinik kontrolüne çağrılarak, şifa ile taburcu 

edilmiştir. Halen postoperatif 10. gündedir. 

Anahtar Kelimeler: Adrenal İnfarkt, Gebelikte Kalıtsal Trombofililer, Perinatal Morbidite 
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POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARDA CİNSEL MİTLERE İNANMA 

DURUMUNUN MENOPOZ TUTUM VE SEMPTOMLARI İLE İLİŞKİSİ 

Ebru CİRBAN EKREM, Sevgi ÖZSOY 

Türkiye 

Öz: Giriş: Doğru olduğuna inanılan, yanlış bilgi ve düşüncelere “mit” denilmektedir. Birçok etmene 

bağlı olarak ortaya çıkan cinsel mitler, kadınların yaşamlarında birçok alanı da etkileyebilir. Amaç: 

Postmenopozal dönemdeki kadınlarda cinsel mitlere inanma durumunun, menopoz tutum ve semptom-

ları ile ilişkisini incelemektir. Kapsam: Araştırmanın evrenini, Zonguldak-Çaycuma’da yaşayan 40-64 

yaşları arasındaki 4361 kadın oluşturdu. Örneklemde, 424 kadın yer aldı. Yöntem: Aydın Adnan Men-

deres Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 

ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’nden, ölçeklerin yazarlarından ve katılımcılardan izin alındı. Tanım-

layıcı ve analitik tipteki araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, cinsel mitler ölçeği (CMÖ), menopoz 

tutum değerlendirme ölçeği (MTDÖ) ve menopoz semptomlarını değerlendirme ölçeği (MSDÖ) kulla-

nılarak, Ocak-Mayıs 2018 tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde öz-bildirim yöntemi ile toplandı. Ve-

rilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Postme-

nopozal dönemdeki kadınların yaş ortalaması 57,12±5,60, son adet yaşları ortalaması 46,54±5,35 ve 

menopozda geçirilen süre ortalaması 10,58±7,02 yıl idi. Kadınların CMÖ toplam puan ortalaması 

92,28±17,80, MTDÖ toplam puan ortalaması 27,86±8,06 ve MSDÖ toplam puan ortalaması 17,11±9,43 

olarak bulundu. Postmenopozal dönemdeki kadınların CMÖ, MTDÖ ve MSDÖ toplam puanları karşı-

laştırıldığında, CMÖ ile MTDÖ arasında bir ilişkinin olmadığı (r=-0,067, p=0,168), CMÖ ile MSDÖ 

arasında pozitif yönlü, anlamlı ve çok zayıf ilişki (r=0,125, p=0,01) saptandı. Sonuç: Kadınların cinsel 

mitlere inanma düzeyinin orta seviyeden yüksek olduğu, cinsel mitlere inanma durumunun menopoz 

tutumlarını etkilemediği, menopoz semptomlarını ve şiddetini etkilediği belirlendi. Kadınların menopoz 

semptomlarının ve semptomlarının şiddetinin azaltılabilmesi için cinsel mitlerinin düzeltilmesi gerekti-

ğini göstermektedir. Kadınların cinsel mitlerinin düzeltilmesi, cinsel sağlık/üreme sağlığı literatürüne 

katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Mitler, Postmenopoz, Semptom, Tutum 
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FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN KADINLARDA GEBELİK VE EBEVEYN OLMA 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Türkiye 

Öz: Tarihin her döneminde özel gereksinimli bireyler (ÖGB), toplum içerisinde çok çeşitli güçlüklerle 

karşılaşmışlardır. Kökleri toplumun derinliklerinde yer alan “normal ve normal olmayan” anlayışı, on-

ların dışlanma sürecinde önde gelen nedenlerden biridir. ÖGB’in içinde bulundukları ruhsal durum, on-

ların kendilerine bakış açılarını ve toplumla ilişkilerini önemli ölçüde etkilemekte; suçlama, aşağılık 

duygusu, öfke, inkar gibi duygular yaşamasına neden olmaktadır. Özel gereksinimli kadınlar “engelli” 

ve “kadın” olmanın güçlüklerini bir arada yaşamaktadır. Bunun yanında fiziksel sınırlılıklar, ekonomik 

problemler, eğitim yetersizliği, tıbbi bakım ve rehabilitasyona ilişkin hizmet yetersizlikleri ve ÖGB’e 

yönelik tutum ve davranışlardan dolayı da sağlıkları olumsuz etkilenmektedir. Özellikle fiziksel yeter-

sizliği olan kadınlar çoğu zaman gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerine ulaşamamaktadır. 

Üreme sağlığı sorunları olarak cinsellikte, aile planlaması yöntem kullanımında, üreme siklusunda, 

menstrual hijyen davranışında, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmada ve ebeveynliğe uyumda 

sorun yaşamaktadırlar. Aynı zamanda fiziksel yetersizliği olan kadınların cinsellik ve çocuk sahibi ol-

malarına yönelik ön yargılar beraberinde birçok olumsuzluğu da getirmektedir. Çocuk sahibi olma, ebe-

veynlik ve annelik duygularını tatma isteyen her kadının hakkıdır. Sağlık personelleri özel gereksinimli 

kadınların özellikle üreme sağlığı sorunlarını görmezden gelebilmektedir. Bu görmezden gelmenin en 

önemli nedeni konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olunmamasıdır. Bu yüzden fiziksel yetersizliği olan anne 

adayları doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar ve 

ne bekledikleri ne de gerekli hizmeti alabilmektedirler. Tüm hastaların bakımında etik ve profesyonel 

mesleki sorumlulukları olan hemşireler fiziksel yetersizliği olan kadınların bakımında da bütüncül yak-

laşımı amaçlamalı ve gebelik ve annelik üzerine gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerinin gi-

derilmesinde gereken desteği ve danışmanlığı sağlamalıdır. Fiziksel yetersizliği olan anne adaylarının 

doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde birçok sorun ile karşılaşmaktadır. Karşılaştıkları 

sorunların çözümünde önemli rolleri olan hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin fiziksel yeter-

sizliği olan kadınların üreme sağlığı ve ebeveynliğe hazırlamaya yönelik eğitilmesi oldukça önemlidir. 

Anne olma isteği olan her kadının bu konuda gerekli desteği alabilmesi ve sağlıklı bir şekilde çocuğunu 

büyütebilmesi konusunda desteklenmesi sağlık çalışanlarının öncelikli sorumluluğudur. 

Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinimli Birey, Ebeveyn, Gebelik, Fiziksel Yetersizlik, Hemşire 
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GÖÇ PERSPEKTİFINDE KADIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK HİZMETLERİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Türkiye 

Öz: Göç kavramı bireylerin veya toplulukların bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması olarak tanım-

lanabilir. Göçler sıklıkla siyasi gelişmeler, doğal afetler, terör, savaş gibi güvenlik sorunları ve sosyo-

ekonomik sebeplerle gerçekleşmektedir. Kadınlar sıklıkla ailenin göç etmesi ya da evlilikler nedeniyle 

göç etmek zorunda kalırlar. Göç ne sebeple gerçekleşirse gerçekleşsin göçmenlerin önemli bir bölümü 

kadın ve çocuklar oluşur. Bu nedenle göçten toplumdaki riskli gruplar arasında en çok kadın ve çocuklar 

etkilenmektedir. Göçün kadın sağlığına etkileri çok yönlü olabilmektedir ve çoğunlukla göç, kadınların 

sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çünkü pek çok dünya ülkesinde göç eden kadınların statüsü düşüktür 

ve göç kadının statüsünü erkeğe göre iki kat daha olumsuz yapabilmektedir. Göçmen kadınlar hem kadın 

oldukları, hem de göçmen oldukları için cinsel taciz, tecavüz ve şiddet benzeri sorunlarla karşılaşabil-

mektedirler. Kadınlar çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve sivil toplum örgütleri 

gibi genel olarak toplumsal yaşama katılım sağlayan diğer alanlarda toplumsal cinsiyet veya ayrımcılık 

temelli çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar. Göç sonuçları olarak; göçmenlerin konut ve barınma, işsiz 

kalma, yoksulluk sınırının altında hayatını devam ettirme, yoksulluk karşımıza çıkarmaktadır. Göçmen 

kadınların karşılaştıkları bir diğer sorun da fuhşa zorlanmalarıdır. Bu durum aynı zamanda kadınları 

cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu açısından da risk grubuna sokmaktadır. Bütün bu 

faktörler dikkate alındığında göçmen kadınlar sağlık açısından ciddi bir risk taşımaktadırlar. Ancak çe-

şitli sebeplerle sağlık hizmetinden yoksun kalabilmektedirler. Göç alan bölgelerde yeterli sağlık kuru-

luşunun olmaması, göç edenlerin gelir düzeylerinin düşük olması, dil engeli, sağlık sigortalarının olma-

ması, geleneksel yaşam kalıplarına sahip olmaları sağlık koşullarını olumsuz etkilemektedir. Göçün sağ-

lık üzerine etkileri ve kadınların dezavantajlı durumu dikkate alındığında göçmenlere sağlık hizmetleri-

nin ulaştırılması toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle halk sağlığı alanında ça-

lışan profesyonellere bu konuda önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Kadın Sağlığı, Sağlık Hizmeti, Halk Sağlığı, Hemşire 
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SEREBROPLASENTAL ORAN TAHMİNİ FETAL AĞIRLIK VE OLUMSUZ PERİNATAL 

SONUÇLAR İÇİN BİR GÖSTERGE Mİ? 

Ela KAPLAN, Selçuk KAPLAN 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Plasental fonksiyon yetersizliği erken dönemde intrauterine gelişme geriliği 

(IUGR), geç dönemde ise ölü doğum ve diğer obstetrik ve perinatal sorunlar için bir risk faktörü oluş-

turur (1). Fetal serebroplasental oran (CPR), fetal orta serebral arter (MCA) pulsatilite indeksinin (PI) 

umblikal arter (UA) PI oranıdır (2). CPR; fetal gelişim, intrapartum fetal durum bozukluğu ve perinatal 

problemler için önemli bir belirteçtir (2-4). Bu çalışmanın amacı, 32 hafta ve üstü gebelik döneminde 

fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar ile CPR-Multiples of Median (MoM) değerlerinin ilişkisini 

değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne IUGR 

şüphesi, makrozomi şüphesi, azalmış fetal hareket, gestasyonel diabetes mellitus ve preeklampsi ön ta-

nıları başvuran 741 kadının dahil edildiği retrospektif kohort çalışmasıdır. Gebelikler tahmini fetal ağır-

lık (TFA) persentillerine göre üç gruba ayrıldı: TFA persentil <10 olanlar gebelik yaşına göre küçük 

(smal gestational age: SGA); TFA persentil 10-90 olanlar gebelik yaşına göre normal (appropriate ges-

tational age: AGG) ve TFA persentil >90 olanlarda gebelik yaşına göre küçük (large gestational age: 

LGA) olarak sınıflandırıldı. Olumsuz perinatal sonuçlar ise; intrapartum fetal kötüleşmeye bağlı sezar-

yen, patolojik NST trasesi, arteriyel kordon kanı pH <7.1 ve 5 dakikada <7 Apgar skoru olarak belir-

lendi. Doppler ultrasonografi ile umblikal arter (UA) ve orta serebral arter (MCA) incelemeleri gerçek-

leştirildi. CPR; UA pulsatilite indeksi (PI) ile MCA-PI ve CPR MoM değerleri arasındaki oran olarak 

her grup için hesaplandı. (5) Tüm doppler indeksler UA ve MCA’nın gestasyonel yaşa göre olan referans 

aralıkları (6) kullanılarak MoM değerlerine (7) ve doğum ağırlıkları da persentillere dönüştürüldü (8). 

İstatiksel verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanıldı. CPR MoM değerleri ile fetal gelişim ve 

perinatal sonuçları değerlendirmek için hem tek değişkenli hem de çok değişkenli lojistik regresyon 

analizleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 518 (%69.9)’unda düşük riskli gebelik, 

74 (%9.9)’ünde IUGR; 81 (%11)’inde preeklampsi ve hipertansif bozukluklar ve 68 (%9.2)’sinde pre-

gestasyonel veya gestasyonel diabetes mellitus mevcuttu. TFA persentil değerlerine göre, gebeliklerin 

257 (%34.7)’si SGA, 235 (%31.7)’i AGA ve 249 (% 33.6)’u LGA’ ydı. Düşük CPR MoM değerleri 

SGA ile ilişkiliydi (odds ratio (OR): 1.73; %95 confidence interval (CI) 1.52-2.23, p<0.001) (Şekil 1). 

Ayrıca düşük UA PI MoM değeri SGA ile ilişkili iken (p<0.001); MCA PI MoM değerleri ile SGA 

arasında ilişki izlenmedi (p>0.05)(Tablo 1). Düşük CPR MoM değerleri fetal distrese bağlı sezaryen 

(OR: 1.44; %95 CI: 1.27-1.53; p< 0.001), patolojik NST trasesi (OR: 1.34 %95 CI: 1.09-1.68; p < .001) 

ve 5. Dakikada Apgar skoru <7 (OR: 1.17 %95 CI: 0.98- 1.31; p=0.009) ile ilişkiliydi. Arteriyel kordon 

kanı pH <7.1 ile CPR MoM değerleri arasında ilişki yoktu(p>0.05) (Tablo 1). Tartışma ve Sonuç: Daha 

önce yapılan bir çalışmada SGA fetüslerde CPR-MoM değerlerinin düşük olduğu belritilmiştir(7). Bazı 

yayınlarda fetal distrese bağlı sezaryen, 5. dakika Apgar skoru<7 gibi olumsuz perinatal sonuçların ta-

ranmasında düşük CPR oranlarının etkili olmadığı bildirilmiştir (9,10). Bizim çalışmamıza göre CPR 

değerleri ile olumsuz perinatal sonuçlar ve SGA arasında ilişki mevcuttur. Sonuç olarak; düşük CPR-

MoM değerleri fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar için bir belirteç olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fetal Growth Restriction, Umbilical Arteries, Doppler Ultrasonography, Third 

Pregnancy Trimester,Middle Cerebral Artery, Cerebroplacental Ratio 
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ERKEN LOHUSALİK DÖNEMİNDE EŞ DESTEĞİNİN EMZİRME MOTİVASYONUNA 

ETKİSİ 

Elif Uludağ, Dijle Ayar, İlknur Bektaş 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma postpartum erken dönemde eş desteğinin emzirme motivasyonuna etkisini incelemek 

için yapılmıştır. Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel, korelasyonel bir tiptedir. Çalışma Yozgat ve İzmir'de 

iki üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Örneklemi primipar (n = 145) ve multipar (n = 152) kadın-

lardan oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında annelerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin demogra-

fik veri toplama formu, eş desteğine yönelik Doğum Sonrası Erken Dönem Kadınlarda Algılanan Eş 

Desteği Ölçeği ve emzirmeye ilişkin de Emzirme Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler doğum 

sonrasında bebeklerini sağlık kontrolleri ve aşılama için gelen anneler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile 

toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdeler, ortalamalar, standart sapma ve tanımlayıcı analizler kulla-

nılmıştır. Doğum sonrası erken dönemde eş desteğinin emzirme motivasyonu üzerindeki etkileri çoklu 

doğrusal regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Basit bir regresyon analizi, primipar kadınlarda eş 

desteği ile emzirme motivasyonu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu göster-

miştir (β = .487, p <.001); eş desteği kadınların emzirme motivasyonunun% 23,8'ini oluşturuyordu (F = 

44,566, p <.001). Multipar kadınlarda eş desteği ile emzirme motivasyonu arasında anlamlı, pozitif zayıf 

bir ilişki vardı (β = .286, p <.001); eş desteği bu kadınlarda emzirme motivasyonunun% 8,2'sini açıkla-

mıştır (F = 13.374, p <.001). Erken doğum sonrası dönemde eş desteğinin emzirme motivasyonunun 

iyileştirilmesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, emzirme motivasyonu-

nun küçük bir yüzdesini açıklayabilir. Eşlerin emzirmeye dahil olmalarına yardımcı olmak için yeni 

stratejiler oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme Motivasyonu, Eş Desteği, Emzirmenin Sürdürülmesi ve Postpartum Er-

ken Dönem 
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ANNE YAŞININ TERM YENİDOĞANDA MORBİDİTELER ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erbu YARCI 

Türkiye 

Öz: Kapsam ve Amaç: Son yıllarda adölesan ve ileri yaş gebeliklerin artması ile maternal ve neonatal 

morbiditeler açısından çalışmalar yürütülmekte ve farklı sonuçlar bildirilmektedir. Bu çalışmada, anne 

yaşına göre term yenidoğanların morbiditeler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Ret-

rospektif olarak yürütülen bu çalışmada 1 Ocak 2013 – 1 Ocak 2015 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak 

Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde yatırılarak izlenen term yenido-

ğanlar incelendi. Hastaların maternal ve neonatal verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 

Anneler doğum sırasındaki yaşlarına göre; ≤18 yaş (adölesan, Grup 1), 20-34 yaş (Grup 2) ve ≥35 yaş 

(ileri yaş, Grup 3) olarak üç gruba ayrıldı. Gruplardaki hasta sayıları sırası ile; 71 (%4.7), 1252 (%82.7) 

ve 191 (%12.6) olmak üzere 1514 hasta çalışmaya dahil edildi. Gruplar karşılaştırıldığında; doğum ağır-

lığı, gestasyonel yaş, kord pH, 1. ve 5. Dakika Apgar skoru ve yatış süresi açısından gruplar arasında 

fark olmadığı(p>0.05) ancak doğum şekli açısından farklılık saptandı(p=0.001). Gestasyonel diyabet 

ileri yaş annelerde daha fazla saptanırken, preeklampsi ve hipotiroidi 19-34 yaş grubunda daha yüksek 

saptandı(p<0.05). Solunumsal morbiditeler, solumum desteği ihtiyacı, beslenme yetersizliği, makro-

zomi, hipernatremi, indirekt hiperbilirubinemi ve intravenöz sıvı gereksinimi açısından gruplar arasında 

fark saptanmadı(p>0.05). Buna karşın metabolik bozukluklar ve hipoglisemi açısından gruplar arasında 

fark saptandı(p<0.05). Sonuç: Antenatal ve neonatal bakımdaki gelişmeler, maternal ve neonatal mor-

bidite ve mortalitenin önlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır. İleri anne yaş grubunda gebelik komp-

likasyonları daha sık görülmektedir. İyi antenatal takip, ileri anne yaşı ve adölesan gebelik gibi risk 

faktörlerinin olası olumsuz etkilerini önlenmesini sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anne Yaşı, Term, Yenidoğan, Morbidite 
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NADİR BİR OLGU: SUSAC SENDROMLU GEBEDE ANESTEZİK YAKLAŞIM 

Ersagun TUĞCUGİL, Ahmet BEŞİR 

Türkiye 

Öz: GİRİŞ: SUSAC sendromu sıklıkla genç kadınlarda görülen retina, kohlea ve beyinde enfarktlara 

yol açan okluziv arterioler bir hastalıktır. Gebelikte nadir görülen SUSAC sendromlu hastada anestezi 

deneyimimizi paylaşmak istedik. OLGU: Acil sezeryan planlanan 39. gestasyonel haftasındaki 28 ya-

şında gebenin öz geçmişinde 6 yıl önce ilk gebeliğinin indüklediği SUSAC sendromuna bağlı bilateral 

işitme kaybı ve göme bozukluğu olmuş. O döneme ait, MR da periventriküler alanda multifokal hipe-

rintens lezyonlar (resim 1), işitme testinde bilateral sensorial işitme kaybı (resim 2) ve fundus florosko-

pisinde retinal arter oklüzyonu (resim 3) gösterilmiş. Takiplerine gitmemiş ve ilaçlarını kullanmamış 

olan hastanın nörolojik muaynesi normaldi. Rutin monitörizasyon ek invaziv arteryal monitörizasyonu 

yapıldı ve genel anestezi uygulandı. Anestezi indüksiyonu (2 mg/kg propofol, 0,3 mg/kg ketamin ve 

1mg/kg roküronyum IV) sonrası entübe edildi. Anestezi idamesi %50 oksijen- hava ve BIS: 40-60 ola-

cak şekilde Sevofluran (1 MAK) ile sağlandı. Hemodinamik değerler operasyon boyunca stabildi. Ope-

rasyonun sonunda 4 mg/kg sugammadeksle nöromuskuler blok geri çevrildi, ekstübe edilip servise gön-

derildi. TARTIŞMA: Spinal anestezi sezaryen seksiyo da en sık kullanılan anestezi tekniğidir. Spinal 

anestezi sonrası gebelerde en sık karşılaşılan ve korkulan komplikasyon maternal hipotansiyondur (1). 

Bu olguda hipotansiyonu engellemek için spinal anestezi yerine kontrollü anestezi indüksiyonu sağla-

mak amacıyla genel anestezi uyguladık ve yakın hemodinamik takip yaptık. Ayrıca spinal anestezi son-

rası ani gerçekleşen işitme kaybı (2-4), görme kaybı (5) gibi kalıcı veya geçici nörolojik komplikasyon-

lar da görülebilmektedir. Arteryal okluziv bir hastalığa bağlı komplikasyon riskinin spinal anestezi son-

rası yüksek olabileceğini düşünerek genel anesteziyi tercih ettik. SONUÇ: SUSAC sendromlu gibi riskli 

hastalarda, sezeryan seksiyoda spinal anesteziye bağlı postoperatif dönemde olası nörolojik klinik tab-

loların önlenebilmesi için genel anestezi tercih edilebilir 

Anahtar Kelimeler: Susac Sendromu, Gebelik, Genel Anestezi, 
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FETAL PELVİK BÖBREĞIN PRENATAL TANISI 

Erzat TOPRAK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada prenatal dönemde fetal pelvik böbreğin prenatal tanısının literatür bilgileri 

ışığında sunulması amaçlandı. Materyal Metod: Son adet tarihinde göre 22 hafta 3 gün gebe kliniğimize 

antenatal tarama ultrasonografisi için başvurdu. Obstetrik öyküsünde gravida 1 parite 0 idi. Özgeçmiş 

ve soygeçmişinde özellik yoktu. Yapılan ultrasonografisinde fetal biyometri 23 hafta 3 gün ile uyumlu 

kız fetüs idi. Fetal anatomik değerlendirmede sol böbrek normal boyut ve yerinde izlendi, sağ böbrek 

izlenmedi. Renkli Doppler incelemede de sol renal arter izlendi, sağ renal arter izlenmedi. Sol renal arter 

pulse dopplerde akım normal sınırlarda idi. Kompanze akım olduğundan ektopik böbrek açısından fetal 

pelvis tarandı. Fetal ektopik böbreğin pelvik yerleşimli olduğu gözlendi, fakat korteks – medulla diffe-

ransiyasyonu için hasta tekrar değerlendirildi. Gebeliği 25 hafta 3 gün iken tekrar değerlendirildi. Fetal 

böbreğin pelvik yerleşimli olduğu gözlendi.Hastaya bilgi ve perinatal danışmanlık verildi. Sonuç: Pelvik 

böbreğin tanısı çoğunlukla insidenatal olarak konulur. İkinci trimester tanısı zor olup median prenatal 

tanı haftası 25’dir. Uilateral boş renal fossa olan fetusların %37’sinde pelvik ektopik böbrek saptanır. 

Ayırıcı tanıda over kisti, barsak obstrüksiyonu ve sakro – koksigeal teratom düşünülmelidir. Kız fetus-

larda uterin anomaliler açısından da bilgi verilmelidir. Böbreküstü bezinde lying down belirtisi gözlenir. 

Ektopik böbreğin boyut ve fonksiyonu değişebilir. Veziko – üreteral reflü, üretero – pelvik bileşke dar-

lıkları, renal kalküli ve renovasküler hipertansiyon postnatal gelişebilecek komplikasyonlardır. 

Anahtar Kelimeler: Antenatal Tarama, Pelvik Böbrek, Kız Fetus, Perinatal Danışma 

GEBE KALMA ŞEKLİ FARKLI OLAN İKİ KADININ ANNELİĞE GEÇİŞ SÜRECİNİN 

MELEİS’İN GEÇİŞ KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ 

Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT 

Türkiye 

Öz: Giriş: Hemşirelik model ve kuramları hemşirelik uygulamalarını sistematize etmek için bir çerçeve 

oluşturur. Aynı zamanda mesleki uygulamaları destekler, kolaylaştırır ve rehberlik ederek bakımın ama-

cını ve nasıl gerçekleşeceğini gösterir. Güncel hemşirelik kuramlarından biri olan Geçiş Teorisi, Afaf 

İbrahim Meleis tarafından geliştirilmiştir. Meleis; insanların yaşamları boyunca; hastalık, ölüm, gebelik, 

doğum gibi pek çok geçişi deneyimlediğini belirtmektedir. Geçiş sürecinde, bireylere geçişe bağlı ihti-

yaçlarına göre bireysel ve bütüncül bakım verilmelidir. Kadın hayatı evrelerindeki en önemli gelişimsel 

yaşam olaylarından bir tanesi ise anneliğe geçiştir. Amaç: Çalışmada Meleis’ in Geçiş Teorisine göre 

spontan yolla gebe kalmış ve vajinal doğum yapmış bir bireyin anneliğe geçişi ile tüp bebek yolu ile 

gebe kalmış ve sezeryan doğum yapmış bir bireyin anneliğe geçişi değerlendirilerek fiziksel, psikolojik 

ve spritüel hemşirelik girişimlerinin sunumu amaçlanmıştır. Yöntem: Veriler 26 Aralık 2018 tarihinde 

yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Çalışma için hastalardan sözlü izin alınmıştır. Meleis’in Geçiş 

Teorisine göre, bireylerin anneliğe geçişini değerlendirmek için kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. 

Çerçevenin ana başlıkları, geçişin doğası, geçiş durumlarını kolaylaştırıcılar, zorlaştırıcılar ve yanıt şe-

killeri oluşturmaktadır. Sonuç: Meleis’in geçiş teorisinin kavramsal çerçevesi kullanılarak örnek iki olgu 

üzerinde anneliğe geçiş süreci incelenmiştir. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel hemşirelik bakımı 

doğrultusunda, kadınların annelik rolüne ilişkin duygularını ifade etmesine olanak tanınması ve anneliğe 
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geçiş sürecinde algıladığı kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcıların belirlenmesi sağlanmıştır. Geçiş için en uy-

gun koşulların hazırlanması için girişimlerde bulunulmuş ve annenin bireysel sağlığı ve mutluluğunun 

yanı sıra bebeğin iyilik hali ve aile bütünlüğünün korunmasında aile üyelerinin her birinin aile yaşam 

döngüsündeki gelişimsel görevlerinin üstesinden gelmesi ve başarılı bir şekilde ilerlemeleri için rol des-

teği sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anneliğe Geçiş, Meleis'in Geçiş Kuramı, Hemşirelik 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR 

İNCELEMESİ 

Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT, Hülya ÖZBERK 

Türkiye 

Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir pandemi olarak ilan edilen 

COVID-19 enfeksiyonu ile birlikte toplu karantinalar ve sosyal izolasyon, medya tarafından sağlanan 

bilgiler ve yeni vakaların artması toplumda korku ve yaygın bir kaygı yaratmıştır. Bu süreçte kendi 

kendine sosyal izolasyon önlemleri toplumsal yaşam tarzını etkilemiştir. Bu süreçte bireyler evde izo-

lasyon nedeniyle yiyecek stoklamış, dijital eğitime geçmiş, uzaktan çalışma, dışarı ve spor salonunda 

fiziksel aktiviteyi sınırlandırma durumunda kalmışlardır. COVID-19 pandemi sürecinde bireyler inter-

net ve basın aracılığı ile bağışıklığı güçlendirmek adına yanlış bilgilere maruz kalabilmektedirler. Bu 

nedenle bireyler bağışıklığı güçlendirmek yerine sağlıksız besin alımına neden olabilecek besin desteği, 

kür vb. uygulamalara başvurabilmektedirler. COVID-19 pandemi sürecinde en çok gündemde olan be-

sin destekleri, bireylerin vitamin ürünlerini satın almaya yönelik harcamalarında artışa neden olmuştur. 

Bu harcamanın artışında sosyal medyanın etkisinin belirgin olduğu ve vitamin ürünleri almanın nedeni-

nin çoğunlukla bağışıklığı güçlendirmek için olduğu belirlenmiştir. Günümüzde COVID-19 pandemi 

sürecinde kadınların artan bakım yükleri ve COVID-19 pandemi sürecinin getirdiği yaşam tarzı deği-

şikliğine bağlı yaşadıkları stresin bağışıklık düzeylerini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada 

COVID-19 pandemi sürecinin besin desteği açısından kadın sağlığına etkisi incelenmiştir. Kadınların 

COVID-19 pandemi sürecinde bağışıklık durumları için temel vitamin ve minerallerin normal değer-

lerde olması ile COVID-19’a karşı koruyucu etkisi olabileceği belirtilmektedir. COVID-19 pandemi 

sürecinde besin desteği alımına ilişkin koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin kadın sağlığına 

katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonuna karşı bağışıklığı korumak 

ve güçlendirmek adına daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına ve bu konuda öncülük edecek verilerin 

elde edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Besin Desteği, Kadın Sağlığı 
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MEMENİN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEME KANSERİ ARASINDAKİ 

KORELASYON (DÖRT YILLIK İZLEM - UZMANLIK TEZİ) 

F. Güllü HAYDAR, Reha ÖZGÜVEN 

Türkiye 

Öz: Fibrokistik meme hastalığı dünya çapında milyonlarca kadında teşhis edilen, en yaygın iyi huylu 

meme hastalığı türüdür. Meme kistlerinin prognozu, altta yatan lezyonun etiyolojisine bağlı olarak de-

ğişir. Katı bileşen içermeyen ve aspirasyonla çözülen basit kistler, tamamen iyi huyludur, oysa katı bi-

leşenlere sahip ve /veya aspirasyondan sonra tekrarlama eğiliminde olan kistler ise maligniteyi yansıta-

bilirler. Atipik kistlerden alınan sıvının sitolojik değerlendirmesi olmalıdır. Atipik sitopatolojiye sahip 

kistler ve intrakistik katı görünüme sahip olan kistler için tekrar cerrahi endikasyon vardır. Kesin tanıya 

yönelik patolojik incelemelerde fibrokistik değişikliklerle (FKD) birlikte, epitelyal proliferasyon (pro-

lifere olan hücre sayısı ile birlikte) ve atipik hiperplazinin iyi değerlendirilmesi ve hekimlerin bilgilen-

dirilmesi, hastanın prognozu ve tedavinin başarısı açısından önemlidir. Kanseröz lezyonu olan vakaların 

retrospektif icelemesinde FKDin yüksek oranda görülmesi uyarıcı olmalıdır. METOD:1996-2000 yılları 

arasında Sağ.Bak.Ankara Eğitim ve Araştırma hast.de yapılan çalışmamızda hastalar 2 grupta incelendi. 

1.grupta: aynı yıllarda memede kitle tanısı ile 3.Genel Cerrahi Polikliniğine başvuran 250 hasta pros-

pektif olarak, 2.grupta:1.2.3. Genel Cerrahi Kliniklerinde meme ca tanısı ile opere edilen 47 hasta ret-

rospektif olarak incelendi. Prospektif grupta 250 hastanın tamamına meme biyopsisi yapıldı (218 has-

taya eksizyonel biyopsi,28 hastaya insizyonel biyopsi,2 hastaya ince iğne aspirasyon biyosisi,2 hastaya 

ultrason eşliğinde işaretleme yöntemini takiben insizyonel biyopsi) yapıldı. 207 hastada FKD sap-

tandı.FKD ğe sahip 2 hastada atipik olmayan proliferasyon tespit edildi.4 yıllık izlem sonunda 207 has-

tanın hiçbirinde malignensi gelişmedi. Retrospektif taranan 47 meme ca.lı hastanın 30 unda FKD mev-

cutu ve bu iki hastanın daha önceden yapılan meme biyopsilerinde epitelyal hiperplazi de saptanmıştı. 

Olgulardan biri 1.5 diğeri 2 yıl sonra meme ca.tanısı ile opere edilmişlerdi. Retrospektif taramamızdaki 

FKD sahip meme kanserli iki hastanın risk analizleri istatistiksel olarak olgu sayısının yetersiz görül-

mesinden dolayı yapılamamıştır.Literatür verileri incelendiğinde FKD bulunan hastalarda %30 a varan 

oranlarda epitelyal proliferasyon saptanmıştır. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda belirtildiği üzere 

epitelyal proliferasyon malignite riski taşıyacağından gerek hastaları izleyen hekimlerin, gerekse spes-

menleri değerlendiren patologların bu konuda hassas ve dikkatli olmaları önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Fibrokistik Değişiklik,Meme Kanseri, Hücre Proliferasyonu 
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BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN GEÇ PRETERM 

YENİDOĞAN BEBEKLERDE MORBİDİTE VE MORTALİTE 

Fatma ÇAKMAK ÇELİK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Geç preterm bebekler 34 ⁰⁄₇ hafta ile 36 ⁶⁄₇ gestasyonel haftalar arasında doğan bebeklerdir. 

Daha erken haftalarda doğan bebeklerden daha az riskli olmalarına rağmen zamanında doğan bebeklere 

göre artmış morbidite ve mortaliteye sahiptirler. Bu çalışmada hastanemiz yenidoğan yoğun bakım üni-

tesinde izlenen geç preterm bebeklerin maternal sorunları, morbidite ve mortalite oranlarının belirlen-

mesi amaçlandı. Method: Retrospektif olarak planlanan bu çalışma için 20/11/2016-20/09/2020 tarihleri 

arasında ünitemizde takip ettiğimiz 231 geç preterm bebeğin dosyaları geriye dönük incelendi. Bebek-

lerin gestasyon haftaları annenin son adet tarihi ve yeni Ballard testi kullanılarak değerlendirildi. Ça-

lışma dönemi boyunca ünitemizde izlenen 231 bebekten 1’i konjenital diyafragma hernisi nedeniyle 

çalışma dışı bırakıldı. Çalışmanın analizi 230 bebek üzerinden yapıldı. Bebeklerin demografik özellik-

leri, solunum sorunları, metabolik sorunlar, polistemi, sepsis, konjenital kalp hastalığı, maternal sorunlar 

gibi veriler hasta dosyalarından kaydedildi. Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizleri 

SPSS 25 programı ile yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95’lik güven aralığında değer-

lendirildi. Çalışma için etik kurul onayı alındı (no:2020/3) Bulgular: Çalışma dönemi boyunca ünite-

mizde 661 hastadan 231(%34,9)’i geç preterm idi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenip çalış-

maya dahil edilen 230 geç preterm bebekten 166 (%72,2) sı hastanemizde doğmuştu. Hastaların 129 

(%56,1) u erkekti. 23 bebek spontan vajinal yol ile doğmuştu. Ortalama doğum ağırlığı 

2532,11±540,391 gr idi. 34 0/7-34 6/7hafta arası 66 bebek, 35 0/7-35 6/7hafta arası 71 bebek, 36 0/7-

36 6/7hafta arası 93 bebek vardı. Gebelik haftasına göre küçük 25 (%10,8), gebelik haftasına göre büyük 

bebek 14 (%6,1) idi. Kaybedilen 2 (%0,9) bebek perinatal asfiksi nedeniyle takip edilmişti. Ortalama 

anne yaşı 30,47±4,82 yıl idi. 66 bebek (%38,6) çoğul gebelik ürünü olup, bunların 62’si ikiz, 4’ü üçüz 

idi. IVF gebelik sıklığı 39(%17) idi. Maternal sorunlar; erken membran ruptürü 21 (%9,1), plasenta 

previa 5(%2,2), ablasyo plasenta 8(%3,5), preeklempsi 24(%10,4), gebelik kolestazı 7(%3),kronik hi-

pertansiyon 9(%3,9), oligohidramniyoz 26(%11,3), polihidramniyoz 2(%0,9), Tip 1 diyabetes mellitus 

5(%2,2), Tip 2 diyabetes mellitus 3(%1,3), gestasyonel diyabetes mellitus 27(%11,7) olarak tespit 

edildi. Hastaların %34,8(80)’ine antenatal steroid uygulanmıştı. Yenidoğanın geçici takipnesi en sık 

solunumsal sorun olup 166(%72,7) idi. Respiratuvar distress sendromu bebeklerin 18(%7,8)’inde, poli-

sitemi 13(%5,6) bebekte, hipoglisemi 14(%6,1) bebekte, fototerapi gerektiren indirekt hiperbilirubinemi 

10(%4,3) bebekte, vitamin D3 eksikliği 14(%6,1) bebekte, beslenme problemi 20(8,7) bebekte, kültür 

pozitif sepsis 5(%2,2) bebekte, klinik sepsis 24 (%10,4) bebekte vardı. Bebeklerin %22,6 (52)’sında 

doğumda resüsitasyon ihtiyacı gerekti. İzleminde entübasyon ihtiyacı olan bebek %29,1(67) idi. Konje-

nital kalp hastalığı; 12(%5,2) bebekte ASD, 10(%4,3) VSD, 1(%0,4) bebekte ASD ve VSD, 1 bebekte 

aort stenozu,1 bebekte aort koarktasyonu tespit edildi. Herhangi bir maternal sorun varlığı ve gebelik 

kolestazı 340/7-346/7 hafta arası bebeklerde daha büyük gebelik haftası olanlara göre yüksek ve istatis-

tiksel olarak anlamlıydı [maternal sorun varlığı (p=0,009); gebelik kolestazı (p=0,012)]. Diğer, in-vitro 

fertilizasyon, preterm eylem, erken membran ruptürü, ablasyo plasenta, plasenta Previa, preeklempsi, 

oligohidramnioz gibi maternal sorunlar için gebelik haftası açışından fark yoktu (p>0,05). Haftalara 

göre karşılaştırıldığında bebeklerde yenidoğanın geçici takipnesi, respiratuvar distress sendromu, sepsis, 

polisitemi ve metabolik sorunlar açısından fark yoktu (p>0,05). Sonuç: Geç preterm bebeklerin term 
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bebek gibi değerlendirilmesi bazı problemlerin gözden kaçmasına neden olabilir. Bu nedenle geç pre-

term yenidoğanlar solunumsal problemler başta olmak üzere yoğun bakım ihtiyacı açısından yakından 

izlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Geç Preterm, Morbidite, Mortalite, Maternal Sorunlar 
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COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ TERAPİSİ 

Fatoş BULUT ATEŞ 

Türkiye 

Öz: Küresel bir salgına dönüşen korona virüs hastalığı sürecinde, çocuklar her ne kadar fizyolojik olarak 

hastalıktan daha az etkilenen grup olsa da, psikolojik zararlar noktasında daha duyarlı oldukları söyle-

nebilir. Özellikle çocukların uzun süreli evde kalma zorunlulukları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin tek-

noloji tabanlı yürütülmesi, ekran maruziyetindeki artış gibi faktörlere ek olarak hastalık ve yol açtığı 

sonuçların ebeveyn stresi üzerindeki etkileri, çocukların psikolojik sağlıkları açısından risk faktörü ola-

rak görülebilir. Nitekim yapılan araştırmalar, yıkıcı toplumsal olaylar sürecinde artan ebeveyn ya da 

bakıcı stresi ile küçük çocukların davranış problemleri arasında pozitif ilişki olduğunu (Scheeringa ve 

Zeanah, 2008) ve çocukların okulların kapalı olduğu zamanlarda daha fazla aile içi şiddet ve kötü mua-

meleye maruz kaldığını göstermektedir (Cluver ve diğerleri, 2020). Buna göre ebeveynlerin çocukla-

rında ortaya çıkan davranış problemlerini azaltmalarına, pozitif etkileşim ve bağlanmayı arttırmalarına, 

ebeveyn stresini azaltmalarına, güvenli ve etkili disiplin yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olacak 

uygulamalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi bu noktada ebeveyni, terapötik 

değişim kişisi olarak sürece dahil etmesi ve ev koşullarında uygulanabilirliği açısından avantaj sağla-

maktadır. ÇEİT, aile üyelerinin birbirinden daha çok keyif almasına, mevcut problemleri en temel dü-

zeyde çözmesine, iletişimi ve kişiler arası problem çözmeyi geliştirmesine, daha bağımsız, uyumlu ve 

aile yaşamından daha fazla doyum alarak işlev gösterme konusunda güçlenmesine yardım etmeyi amaç-

lar (Schaefer, 2013). ÇEİT, 10 oturumluk bir eğitim programıdır. Eğitim sürecinde terapist ebeveynlere 

çocuk merkezli oyun terapisinin temel bilgi ve becerilerini anlatır. Bu süreçte terapist rol oynama, video 

gösterimi gibi yöntemlerden de yararlanır. Dördüncü oturumdan itibaren ebeveynler evde oyun seansı 

yapmak üzere görevlendirilir. Bu oturumdan itibaren, ebeveynlerin çocuk ile gerçekleştirdikleri oyun 

kayıtları izlenir ve ebeveynlere geri bildirim verilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ebeveyn, Çocuk, Oyun Terapisi 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARININ UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Feride GÖK ÇOLAK, Yıldız GÜVEN 

Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden ve normal gelişim gösteren 54-78 aylık 

çocukların uzamsal düşünme becerilerini çeşitli değişkenler açısından (yaş, cinsiyet, anne-baba öğrenim 

durumu) incelemektir. Araştırmada nicel desen yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu seçiminde uygun örneklemden yararlanılmıştır. Araştırma çocuklarla ya-

pıldığı için ilgili üniversitelerden araştırma izni ve çalışmanın çocuklarla yapılmasına yönelik bir sa-

kınca oluşturmadığını teyit eden etik izin yazısı alınmıştır. İzin yazıları alındıktan sonra İstanbul’un 

Avrupa yakasında yer alan toplam dokuz anaokulunun idari personeline çalışma ile ilgili formlar gön-

derilmiştir. Gönderilen formlardan onayı olan çocuklar çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu, İstanbul ili Avrupa yakası Bakırköy, Güngören, Esenler, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde yer 

alan toplam dokuz okul öncesi eğitim kurumunda öğrenim gören toplam 339 çocuk (165 kız- 174 erkek) 

katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış Genel Bilgi Formu ve Okul 

Öncesi Dönemi Çocuklar için Uzamsal Düşünme Becerileri Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 

analizi özel bir istatistik paket programı (SPSS 25) ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen so-

nuçlara göre 54-78 aylık okul öncesi dönemi çocukların yaşı ve anne öğrenim durumu değişkenlerinin 

uzamsal düşünme becerilerini etkileyen bir faktör olduğu bulunmuştur. Buna karşın cinsiyet ve baba 

öğrenim durumunun uzamsal düşünme becerilerini etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

*Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında yürüttüğü doktora tez çalışmasından üretil-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Matematik Eğitimi, Uzamsal Düşünme, Uzam-

sal Düşünme Becerileri, Geometri Becerileri 
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EBEVEYNLERDE GÖRÜLEN AŞI KARŞITLIĞINDA SOSYAL MEDYANIN YERİ 

Feyza DEMİR, Merve ÇAKAR 

Türkiye 

Öz: Aşılama; bireylerin sağlığını koruyan, ülkelerin hastalık yükünü azaltan başarılı ve etkin maliyetli 

bir halk sağlığı uygulamasıdır. Aşının hayatımıza girmesiyle dünyada bulaşıcı hastalıkların morbidite 

ve mortalite oranları büyük ölçüde azalmıştır. Dünyada her yıl milyonlarca çocuğun aşılanması ile or-

talama 2-3 milyon bireyin ölümü engellenmektedir. Çocukluk çağı aşı programları sayesinde, dünyada 

çiçek hastalığının eredike edilmesi, çocuk felci ve kızamık vakalarının birçok ülkede kontrol altına alın-

ması sağlanmıştır. Aşının güvenilirliğine ve başarısına yönelik pek çok kanıt olmasına rağmen, son yıl-

larda birçok ülkede ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaya karşı çıktığı veya reddettiği bildirilmekte-

dir. Literatüre göre ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmayı geciktirme, reddetme nedenleri arasında 

bilgi eksikliği, dini inançları ile bağdaşmaması, kurumlara karşı güvensizlik, aşıların yan etkileri, aşı ile 

ilgili olumsuz deneyimler, aşı sayısının artması gibi birçok faktör yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

2019 yılında aşı tereddüdünü en önemli küresel on sağlık tehdidinden biri olarak bildirmiştir. Aşı kar-

şıtlığı ebeveyn tarafından bireysel bir karar gibi görünse de tüm toplumun sağlığını tehdit eden bir du-

rumdur. Toplum için önemli bir bilgi kaynağı haline gelen internet ve sosyal medya kullanımının son 

yıllarda artması ile aşı karşıtlığı, aşı tereddütleri daha fazla gündeme gelmektedir. Aşı karşıtı bireyler, 

aşılara ilişkin bilimsel kanıtı olmayan birçok bilgiyi kişisel blog, sosyal medya hesabı, çevrimiçi haber 

siteleri aracılığıyla birçok ebeveyn ile paylaşarak, ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarıyla ilgili kaygı ve 

endişelerini arttırmaktadır. Bu derlemenin amacı, çocukluk çağı aşılarına ilişkin ebeveynlerde oluşan 

aşı karşıtlığı düşüncesinde sosyal medyanın etkisine dikkat çekerek konunun önemine vurgu yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşı Reddi, Aşı Karşıtlığı, Çocukluk Çağı Aşıları, Sosyal Medya 
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PERİNEAL TRAVMAYI ÖNLEMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM; SICAK SU UYGULAMASI 

Gamze Hilalcan DULKARA,Tuğçe UZUNBOY 

Türkiye 

Öz: Perineal Travma doğum sırasında perine bölgesinde istemli ve istemsiz olarak meydana gelen ha-

sarlar olarak adlandırılmaktadır. Perine travması kadınların beden imgesini ve cinselliğini etkilemekte-

dir. Doğum sonrası ağrı ve kanama komplikasyonları yaratabilmektedir. İngiltere’de yapılan çalışma-

larda Perine travmasının görülme sıklığı vajinal doğum yapan kadınlarda %85 olarak bildirilmiştir. Do-

ğumda oluşan perine travmasını önlemeye yönelik literatürde çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Do-

ğumda perineye uygulanan sıcak su ise bu yöntemlerin arasındadır. Perine bölgesine sıcak su uygula-

ması doğum eyleminin ikinci devresinin başlaması ile birlikte bebek başının çıkmasına kadar geçen 

sürede perineye sıcak yaş kompresler, sıcak su şişesi veya sıcak paketlerin uygulamasına dayanmakta-

dır. Bu bildirimiz perine bölgesine uygulanan sıcak suyun perine travmalarını azaltmaya olan etkisini 

göstermek amacıyla derlenmiştir. Bu bildiride Google Akademik ve Pubmed arama motorları kullanı-

larak güncel literatür taratılmıştır. Litaretür doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda Mamuk ve 

Gökalp (2013) tarafından ikinci kez doğum yapan 60 gebe iki gruba ayrılarak yapılan deneysel çalış-

mada perine bölgesine sıcak su uygulaması yapılan grupta kontrol grubuna göre anlamlı bir fark bulun-

muştur. Sıcak su uygulanan grupta epizyotomi ihtiyacı gelişmezken kontrol grubunda epizyotomi ihti-

yacı oluşmuştur.Essa ve Aziz (2016) tarafından 160 primigravida üzerinde yapılan bir çalışmada doğum 

eyleminde perine bölgesine sıcak su uygulanan grubun kontrol grubuna göre perineal durum, vajinal ve 

perineal yırtık derecesi ve onarım ihtiyacı ile ilgili olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş-

tur. Deney grubunda kontrol grubuna göre daha az perineal yırtık geliştirdiği gözlemlenmiştir. Akbar-

zadeh ve ark (2016) tarafından 150 primigravida üzerinde yapılan farklı bir çalışmada doğumda perineye 

sıcak su uygulamasının sonuçları değerlendirildiğinde deney grubunda bulunan primigravidaların kont-

rol grubuna göre daha az perine bütünlüğünün bozulduğu ve daha az epizyotomi uygulaması yapıldığı 

görülmüştür. Perine bölgesine yapılan sıcak su uygulamasının perineal bütünlük açısından koruyucu 

etkisi yapılan araştırmalarla desteklenmektedir. Aynı zamanda litaratürde perine bütünlüğüne etkisi dı-

şında ağrıyı azalttığına yönelik çalışmalar mevcuttur. Perineye sıcak su uygulaması basit, ucuz ve non-

farmakolojik bir yöntem olduğundan dolayı doğum salonlarında uygulanması desteklenmeli ve yaygın-

laştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Perine, Sıcak Su, Travma 
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YENİDOĞANDA FOTOTERAPİNİN IL-6 VE IL-8 DÜZEYİNE ETKİSİ 

Gonca VARDAR, Aysu SAY 

Türkiye 

Öz: Amaç: Fototerapi yenidoğanda serum indirekt bilirubin düzeyini azaltmak için tedavide kullanılan 

etkili bir yöntemdir. Ultraviyole ışığın hedefi sitokin salgılayan keratinositlerdir. Çalışmanın amacı sep-

sis tanı ve takibinde kullanılan ve keratinositlerce üretilen IL-6 ve IL-8 düzeylerinin eş zamanlı fotote-

rapi uygulanan bebeklerde güvenilirliğini değerlendirmesidir. Yöntem: Prospektif randomize kontrollü 

olarak Aralık 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında hastanemizde yatan 60 term yenidoğandan indirekt 

hiperbilirubinemi sebebiyle fototerapi alan 30 ve kontrol grubu olarak sağlıklı 30 bebek kan IL-6 ve IL-

8 düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma hastanemizde yatan 33’ü kız(%55), 27’si er-

kek(%45) olmak üzere 60 term bebek üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubundaki 30 vakanın 17’si 

kız(%56,7), 13’ü erkek(%43,3) , kontrol grubunda ise 30 vakanın 16’sı kız(%53,3) ,14’ü er-

kek(%46,7)ti. Olguların hepsi normal spontan doğumla komplikasyonsuz olarak doğmuştu. Çalışmaya 

alındıkları ortalama postnatal yaş çalışma grubunda 5,07+5,22 gün, kontrol grubunda ise 4,93+0,94 

gündü. Ortalama doğum ağırlığı çalışma grubunda 3192,33 ± 511,85 gr, kontrol grubunda 3352,00 

±542,41gramdı. Çalışma ve kontrol grubunun fototerapi öncesi IL-6 değerleri sırasıyla 5,29 ± 2,34pg/ml 

ve 4,22 ±2,37pg/ml olup p>0,05 fototerapi sonrası ise 4,77±2,40pg/ml ve 4,48±2,62pg/ml p>0,05 olarak 

saptandı. Çalışma ve kontrol grubunun fototerapi öncesi IL-8 değerleri sırasıyla 26,46± 16,78pg/ml ve 

24,01 ±14,49pg/ml olup p>0,05 fototerapi sonrası ise 26,10±16,27 pg/mlve 22,67±14,33pg/ml p>0,05 

olarak saptandı. Çalışma grubuna alınan 30 hastanın 24 saat aralıklı olarak bakılan ortalama indirekt 

bilirubin değerleri fototerapi öncesinde 17,30+5,32 mg/dl , sonrasında 13,99+3,52 mg/dl olarak bulundu 

(p<0,01). Sonuç: Yenidoğan sarılığı tedavisinde kullanılan fototerapinin, yenidoğan sepsis tanı ve taki-

binde kullanılan sitokinlerden olan IL-6 ve IL-8 düzeyine herhangi bir etkisinin olmadığını belirledik. 

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, İnterlökin-6, İnterlökin-8 
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A GIANT NABOTHIAN CYST MIMICKING AN ADNEXAL MASS 

Gülin FEYKAN YEĞİN, Ayşe Filiz YAVUZ 

Turkey 

Abstract: Giant nabothian cysts are extremely rare and may be misdiagnosed as other uterine tumors, 

adnexal masses or malignancies. A 43-year-old multiparous woman was admitted to our department 

with recurrent lower abdominal pain, urinary frequency, and a history of seconder amenorrhea for 3 

months. She had not experienced systemic disease or major surgery, except cervical cyst aspiration and 

ablation three times in 2 years. Speculum examination revealed a bulge-like lesion and erosion on the 

anterior aspect of the cervix. Transvaginal ultrasonography revealed a 10×7 cm cystic mass between the 

uterus and bladder extending from the adnexa to the abdominal cavity. PAP smear revaled no malig-

nancy or intraepithelial lesion. A 104x102x67-mm cystic mass with thick wall and septations extending 

from the cervix was observed in abdominal tomography. After initial assessment, diagnostic vaginal 

approach was planned. Cyst was totally excised and a Foley catheter balloon filled with 50 mL saline 

was inserted into the cavity remained after excision. Saline in the catheter decreased day by day and on 

postoperative day 4, the catheter was removed and the patient was discharged without any complicati-

ons. Pathological evaluation showed that the retention cyst wall was lined by ciliated columnar epithe-

lium without atypia and demonstrate tall, basally situated nuclei with apical mucin production, which 

verified the diagnosis of nabothian cyst. No evidence of dysplasia or malignancy was observed. At 6-

month and first year follow-up, pelvic examination and magnetic resonance imaging revealed a normal 

cervix, without any evidence of recurrent nabothian cysts. 

Keywords: Adnexal Mass, Nabothian Cyst, Pelvic Mass 
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SEZARYEN SKAR HATTI GEBELİĞİNİN ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE TİPLENDİRİLMESİ ARDINDAN HİSTERESKOPİ İLE GÖRÜNTÜLENMESİ 

DİLATASYON KÜRETAJ VE FOLEY BALON KATETER İLE BAŞARILI TEDAVİSİ: 

OLGU SUNUMU 

Gülşah Selvi DEMİRTAŞ 

Türkiye 

Öz: 35 yaşında gravida 5 parite 4 geçirilmiş 4 sezaryen tanılı olan ve rutin kontrol amaçlı olarak hasta-

nemize başvuran olgunun son adet tarihine göre 6 hafta 1 gün ile uyumlu gebeliği mevcuttu. Hasta 

transvaginal ultrason ile değerlendirildi. Gebelik kesesinin alt segmentte sezaryen hattına yerleştiği iz-

lendi. Skar gebeliği tanısında olması gerektiği gibi uterine kavite boş idi. Serviks internal os ve servikal 

kanal net olarak değerlendiriliyordu. Gebelik kesesi sezaryen hattında ve mesane ile ön uterin duvar 

arasında yaklaşık 2 mm lik alan mevcuttu. Gebelik kesesi içerisinde 6 hafta 0 gün ile uyumlu kardiyak 

aktivitesi olan tek embryo ve yolk salk izlendi . Hastanın herhangi bir şikayetinin olmaması üzerine 

operasyon için gerekli rutin kan tahlilleri ve anestezi konsültasyonu sonrası hasta ertesi güne çağırıldı. 

Onamı alına hasta kan hazırlığı da yapılarak intravenöz genel anestezi altında ofis histereskopi ile kavi-

teye girildi. Skar hattı gebeliği görüldü. Trofoblastik dokunun skar alanından uzakta olduğu ve amniotik 

kesenin skar hattına yerleştiği (tip 1 ) izlendi. Kavitenin ve servikal kanalın boş olduğu görüntülendi. 

Dikkatli servikal dilatasyonun ardından 5 nolu karmen kanül ile kaviteye girilerek ultrason eşliğinde 

skar hattı gebeliği aspire edildi ve kavite dikkatlice kürete edildi. Yaklaşık 50 cc fetoplasental materyal 

boşaltıldı. Bu işlem sonrası tekrar histereskopi ile kaviteye bakıldı. Skar hattının o alanda çok inceldiği 

gözlendi. Skar hattında hematom oluşmaması için 16 nolu foley kateterin balonu 30 cc ile şişirilerek 

bası yapması sağlandı. Kanama normal idi. Komplikasyon gelişmedi. Foley sonda 6 saat sonra sonda 

çekildi. Kanaması normal olan hasta aynı gün taburcu edildi. 

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, Skar Hattı, Gebelik 
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COVID-19 İLE ENFEKTE BİKORNUAT UTERUS ANOMALİSİ OLAN GEBEDE ERKEN 

DOĞUM VE POSTOPERATİF HEMATOM OLGUSU 

Gökhan KILIÇ 

Türkiye 

Öz: Nadir görülen ve obstetrik komplikasyonlara neden olabilen bikornuat uterus anomalisi bulunan, 

36 hafta 6 günlük gebe hasta, sancı şikayeti ve Covid-19 enfeksiyonu şüphesi ile kliniğimize kabul 

edildi. Ultrasonografi ölçümleri gestasyon haftası ile uyumlu, uterus sol kaviteye implante olmuş tek, 

canlı, makat geliş gebeliği mevcuttu. Vajinal muayenesinde servikal açıklık saptanmadı. Covid-19 PCR 

(polymerase chain reaction) testi pozitif gelen hastanın tetkiklerinde D-dimer: 1770 µg/L, CRP (C-re-

aktif protein): 1.51 mg/dL, sedimentasyon: 33 mm/saat tespit edildi. Subfebril ateşi, öksürük şikayeti 

bulunan hastaya enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istendi. Takibinin 10. Saatinde, servikal açıklığın 

ilerlemesi ve spontan membran rüptürü olması üzerine, sezaryen kararı alındı. Alt segment transvers 

kesi ile uterusa girildi. Makat geliş, 3040 gram, 9/10 APGAR’ lı erkek bebek doğurtuldu. Uterin insiz-

yon köşeleri tek tek, insizyon kontinu, kilitlenerek kapatıldı. Batın hemostaz ve temizliği sağlanıp ope-

rasyon sonlandırıldı. Postoperatif 6. saat hemoglobin(Hb): 6.8 g/dL görülen hastaya 4 ünite eritrosit 

süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plazma transfüzyonu yapıldı. Uterin tonusu normal olan ve aktif 

vajinal kanaması olmayan hastanın çekilen abdominal bilgisayarlı tomografisinde, uterus anteriorunda 

140 x 70 mm boyutlarında hematom ile uyumlu görünüm izlendi. Transfüzyon sonrası Hb: 10.2 g/dL 

gelen hastaya, ultrasonografide hematom boyutu ilerlememesi ve Covid-19 pozitif olması nedeniyle 

relaparotomi düşünülmedi. IV metronidazol ve seftriakson tedavisi başlanan hastaya enoksaparin sod-

yum ve enfeksiyon hastalıkları tarafından oral hidroksiklorokin tedavisi önerildi. Hasta bu tedavileri 

reddetti. Postoperatif 7. gününde hematom boyutları 98 x 42 mm ölçülen, laboratuvar bulguları normal 

ve aktif şikayeti olmayan hasta izolasyon önlemleri ile taburcu edildi. Postoperatif 3. haftada yapılan 

ultrasonografide batında hematom görünümü izlenmedi. 

Anahtar Kelimeler: Uterin Anomali, Bikornuat Uterus, Covid-19 
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AŞI TEREDDÜDÜ VE EBEVEYNLERİN TUTUMLARI 

Gözdenur TANRIKULU, Yavuz TANRIKULU 

Türkiye 

Öz: Aşı kavramı geçtiğimiz yüzyıldan beri insan hayatının önemli bir parçası olarak görülmektedir. 

Hastalıklardan korunma ve tedavi aşamalarında insan sağlığında etkin bir şekilde rol oynamaktadır. 

Aşıların içeriği ve oluşumunda kullanılan maddeler bazı bireyler tarafından onaylanmamakta ve hayati 

önem taşıyan aşılar dahi tercih edilmemektedir. Aşı tereddüdü çeşitli toplumlarda günden güne yaygın-

laşmaktadır. Aşı tereddüdü bireylerin kişisel durumlarına özgü, karışık; ortam, zaman, yer ve aşı türüne 

göre değişen bir durumdur. Özellikle ebeveynler hastalıklar konusunda oldukça savunmasız olan ço-

cukları için aşılamayı reddetmektedirler. Ebeveynlerin bu tutumları aşıların içeriklerine, bireyler tercih-

lere, eğitim durumuna, yaşanılan coğrafyaya, toplum algısına ve sosyal etkilere göre değişmektedir. Bu 

sebeple bazı kişi veya topluluklar aşılamanın yanlış bir uygulama olduğunu savunmaktadır. Bu kişi ve 

topluluklar arasında özellikle dikkat çeken bireyler ebeveynlerdir. Ebeveynler çocuklarının sağlıkları 

için uygulanabilecek girişimleri değerlendirmekte ve karar verme aşamasını kendileri gerçekleştirmek-

tedir. Bu duruma göre aşı tereddüdü yaşayan ebeveynlerin çocukları hayati öneme sahip olsa dahi aşı 

uygulamasından mahrum kalmaktadır. Ebeveynlerin aşılama tereddüdü olarak değerlendirilen durumun 

altında öncelikli olarak psikolojik bir durum yatmakta ve bu durumun davranışsal olarak yansıması göz-

lenmektedir. Ebeveynin yaşadığı psikolojik sorunlar, aşıya güvenmeme, politik nedenler ve toplumsal 

kararlar nedeniyle aşılamayı reddetmektedir. Nedenlerin inanılırlık ve kanıtlanabilirlik derecesi tartışıl-

makta ama aşı tereddüdü yaşayan ebeveynler de günden güne artış göstermektedir Ülke politikaları ve 

aşının uygulanma yolları ve koşullarının iyileştirilmesi ebeveynlerin aşı tereddüdünün azalmasına yar-

dımcı olacaktır. Sağlık çalışanlarının ebeveynlere danışmanlık yapması aşı tereddüdünün azalmasına 

veya ortadan kalkmasına katkı sağlayacaktır. Aşı tereddüdü veya reddi sadece bireyler için değil aynı 

zamanda halk sağlığının korunmasında da önemlidir. Hastalıkların ve salgınların görülmemesi adına 

aşılamanın yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aşılama, Aşı Tereddüdü, Çocuk, Ebeveyn 
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HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OYUN 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI 

Halenur KÜTÜK, Duygu ARICI DOĞAN, Feryal SAVCI 

Türkiye 

Öz: Çocuklar her toplumun geleceği olarak yetiştirilen, eğitilen ve tüm ihtiyaçları karşılanan değerli 

kişilerdir. Çocuklar normal gelişim basamaklarını sırasıyla yaşarken, çeşitli kazalar ya da bazı neden-

lerden dolayı hastalıkla karşılaşabilirler. Hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan çocuklar 

en çok ihtiyaç duydukları, beslendikleri oyundan mahrum kalabilmektedirler. Çocukların sosyal ve psi-

kolojik yaşantısını etkileyen hastalıklarla baş etmesinde hastanede oynanan oyunların etkisi büyüktür. 

Bu araştırma da hastanede yatarak tedavi gören çocukların annelerinin oyun hakkındaki bilgilerini be-

lirlemek ve hastanede annelerin çocuklarıyla nasıl vakit geçirdiklerini öğrenmek amacıyla gerçekleşti-

rilmiştir. Çalışmada kolayda örnekleme seçilerek tarama çalışması yapılmıştır. Araştırmanın örnekle-

mini, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medipol Mega 

Üniversite Hastanesi ve Şişli ilçesinde bulunan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çocukları 

yatarak tedavi gören 18-46 yaş aralığındaki 34 anne oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı 

olarak annelerin oyun hakkındaki görüşlerinin alınması amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen 

“Annelerin Hastane Ortamında Çocukları ile Oyun Oynamaya İlişkin Görüşlerini Değerlendirme 

Formu’’ ve “Aile Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma yönteminden yararlanarak ger-

çekleştirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde frekans analizi yapılmış ve veriler SPSS 24.00 prog-

ramı kullanılarak girilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre annelerin çocuklarının hastaneye 

yatmasıyla birlikte çocuklarıyla oyun oynama sıklıklarında azalma olduğu bulunmuştur. Annelerin oyu-

nun öneminin farkında olduğu ve çocuklarının gelişimi için yararlı gördükleri saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Çocuk, Anne ve Çocuk Etkileşimi, Oyun 
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İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN 

PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 

Hamide ZENGİN 

Türkiye 

Öz: Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM)- 5’e göre internet oyun oynama bo-

zukluğu, bir dizi bilişsel ve davranışsal semptomlarla sonuçlanan internette aşırı ve uzamış oyun oynama 

tutumudur. Bireyler tipik olarak günde 8-10 saat ve üzerinde veya haftada en az 30 saatlerini bilgisayar 

başında geçirirler. DSM-5 İnternet Oyun Oynama Bozukluğunu (İOOB) tanımladığı dokuz kriterin son 

12 ay içinde en az beş tanesinin var olması sonucu tanının koyulabileceğini göstermiştir. Kriterler son 

12 ay içinde oyunlarla meşgul olma, oyun oynamadığında çekilme belirtileri gösterme, oyunlar için 

ayrılan sürenin giderek artması, oyunlara katılmayı kontrol etmede başarısızlık, psikososyal sorunların 

farkındalığına rağmen oyunlara devam edilmesi, oyun oynamanın süresi ile ilgili çevresini aldatma dav-

ranışları, olumsuz ruh halinden sıyrılmak için oyunlara daha fazla zaman ayırma, oyun oynama davra-

nışlarından dolayı iş, eğitim veya önemli bir konuda tehlike oluşması şeklinde belirlenmiştir. İnternet 

oyun oynama bozukluğu tanısının konulmasında pisikometrik ölçümünün yapılabilmesi için ölçekler 

geliştirilmiştir. Pontes et al.(2014) tarafından geliştirilen ölçek 20 madde ve 5’li Likert tipinde iken, 

Lemmens et al. (2015) tarafından geliştirilen ölçek 27 madde ve politom yapıda, 27 madde ve dikotom 

yapıdadır. Ayrıca Lemmens et al. (2015) ölçeğin dikotom yapısında, dokuz maddelik kısa formunu da 

alan yazına kazandırarak üç farklı formda ölçeği geliştirmiştir. Bu çalışma ile internet oyun oynama 

bozukluğunu ölçmek için Pontes et al. (2014) ile Lemmens et al. (2015) tarafından geliştirilmiş olan 

“İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği” ve kısa formlarının Türkçe’ye uyarlaması yapılmış çalış-

maların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu, Psikometrik Testler, Kültürel Adaptasyon 
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İKİZ BEBEKLERDE KANGURU BAKIMI 

Hamide ZENGİN 

Türkiye 

Öz: Kanguru Bakımı (KB); ebeveyn ile bebek arasında etkileşimi sağlayan, yalnız bezi bulunan bebeğin 

ebeveynin göğsü üzerinde, bebeğin yüzü ebeveyne dönük ve dik pozisyonda yerleştirilmesidir. KB uy-

gulanan bebekte; ebeveynin kalp sesleri ile rahatlama, sakinleşme ve hızlı uykuya dalma ve uzun süreli 

uyuma gerçekleşir. Anne, gebeliğinin bittiğini hisseder, ebeveynlik rolüne erken girer. Anne-bebek ara-

sındaki bağlanmayı kolaylaştırır, annenin bebeğinin bakımınına katılmasına olanak sunar. KB, bebeğin 

vital bulgularının stabil olmasını, hastanede kalış süresini kısaltır, bebeğin büyüme ve gelişmesi üzerine 

olumlu etkisi olan bir uygulamadır. Ağrılı prosedürlerden önce ve sonra uygulanan KB, bebeklerde dav-

ranışsal ve fizyolojik ağrı tepkilerini azaltmada yardımcı olabilir. Yardımcı üreme tekniklerinin kulla-

nımının artması ile ikiz bebeklerin oranı dünyada ve ülkemizde ciddi oranda artış göstermektedir. Ge-

lişmiş ülkelerdeki çoğul bebek doğum oranı %1-3 arasında değişmektedir. Ülkemizde ikiz bebek doğum 

oranı ise %1,6-1,86 arasında bildirilmiştir. Doğum sonrası ikiz bebekler, prematüreliğe bağlı sorunlarla 

karşılaşmaktadır. KB, annenin süt salgısını arttırdığı, emzirmeyi kolaylaştırdığı ve prematüreliğin getir-

diği olumsuz etkileri azalttığı çalışmalarla bildirilmiştir. KB, prematüre bebeklerde altı aylık olana dek, 

miadında doğan bebeklerde ise doğum sonu üç aya kadar uygulanabilmektedir. KB uygulaması baş-

lanma zamanı ve uygulama süresine göre sınıflandırılmaktadır. Bu iki sınıflamaya ilave olarak ikiz be-

beklerde uygulama şekline göre KB; ayrık, ardışık ve paylaşılmış olmak üzere üç farklı şekilde uygula-

nabilir. Bu çalışmada, ikiz bebeklerdeki KB yöntemleri üzerinde durulması planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İkiz Bebek, Kanguru Bakımı, Kanguru Bakımı Sınıflaması 
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TEK EBEVEYNLİ AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN ERGENLERİN YAŞAM 

KALİTELERİNİN İNCELENMESİ 

Hatice YALÇIN 

Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı, tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlerin yaşam kalitesinin incelenmesidir. 

Araştırma tek ebeveyni olup ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ergenlerin yaşam kaliteleri ile de-

mografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olduğu için ilişkisel tarama modelindedir. 

Konya merkezde ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 12-17 yaş 

ergenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu ile ergenlerin 

sağlık, sosyal, duygusal ve çevresel yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla Yaşam Kalitesi Ölçeği kul-

lanılmıştır. Veri analizi için tanımlayıcı istatistikler, nitel değişkenler için sayı ve yüzde, nicel değişken-

ler için veri dağılımına uygun olarak ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Tek ebeveyn ile yaşamını sürdüren ergenlerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi önemlidir. Yaşam 

kalitesi ölçümleri ile bedensel, psikolojik, sosyal ve çevresel değerlendirme yapılmakta, ergenlerin öznel 

algılarından yola çıkılarak, tek ebeveyn ile yaşama durumu analiz edilebilmektedir. DSÖ çocuklarda ve 

ergenlerde yaşam kalitesi ölçümlerinin yaşa uygun ve çocuk merkezli yapılması gerektiğini vurgula-

maktadır. Bu amaçla bu çalışmada ergenlik çağında yaşam kalitesi farklı bakış açılarından faydalanarak 

değerlendirilmiştir. Cinsiyet, yaş, kardeş sayısı değişkenleri ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı 

arasında ilişki olup olmadığı incelenmiş ve istatistiksel olarak herhangi bir farklılık saptanmamıştır 

(p>0.05). Ancak anne ve baba eğitimi, ailenin gelir düzeyi, tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi ve 

birlikte yaşadığı ebeveynin kim olduğuna ilişkin değişkenler arasında istatistiksel analizlerde anlamlı 

farklılıklar belirlenmiştir. Anne baba eğitimi düşük olduğunda, ailenin gelir düzeyi düşük olduğunda ve 

tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi arttıkça yaşam kalitesi düşmektedir. Bu araştırma, ergenlerin psi-

kolojik durumunda aile yapısının rolünü ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tek Ebeveyn, Ergenler, Yaşam Kalitesi 
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DOĞUM SONRASI DEPRESYON 

Havva AKPINAR 

Türkiye 

Öz: Gebeliğin başlangıcından doğum sonuna kadar olan dönemde ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve 

sosyal değişiklikler, depresyon, anksiyete, stres gibi duygusal sorunlara yol açabilmekte ve özellikle 

kadınlarda çeşitli ruhsal hastalıklara sebep olabilmektedir. Doğum sonrası (postpartum) depresyon, sık 

görülen, anne/bebek sağlığını olumsuz etkileyen, anne/bebek için önemli bir morbidite/mortalite sebebi 

olan ve sıklıkla tanısı atlanan psikiyatrik bir hastalıktır. Doğum sonrası depresyon doğumdan sonraki 

ilk dört-altı haftada ile bir yıl arasında, depresyon/majör depresyon belirtilerinin görülmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. Doğum sonrası depresyonun klinik belirtileri, uykuda yetersizlik/fazla uyuma, duygu du-

rum dalgalanmaları, iştah değişikliği, bebek hakkında aşırı endişe duyguları, zarar verme korkusu, 

üzüntü/aşırı ağlama, şüphe, suçluluk ve umutsuzluk hissi, odaklanma/hatırlamada zorluk, hobilere/ola-

ğan etkinliklere karşı ilgi kaybı, tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleridir. Doğum sonrası depresyon 

gelişiminde sosyo-demografik, fiziksel, biyolojik, psikolojik, obstetrik-pediatrik ve kültürel risk faktör-

leri vardır. Ayrıca gebelikte eş desteğinin olmaması/sosyal desteğin az olması da çok önemli bir diğer 

risk faktörüdür. Tedavide antidepresanlar, östradiol, progesteron, psikoterapi, elektrokonvülsif tedavi 

kullanılmaktadır. Ayrıca hemşire/ebeler tarafından yapılan ev/telefon ziyaretleri, kişiler arası psikotera-

piyi içeren psikososyal/psikolojik müdahaleler doğum sonrası depresyonun gelişmesini azaltmada etki-

lidir. Hemşirelerin/ebelerin doğum sonrası dönemde kadınların ve yenidoğanın bakım gereksinimlerinin 

yanı sıra, ailenin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini değerlendirmesi, sorunları saptaması, riskli ebe-

veynleri biyopsikososyal yönden takip etmesi, psikolojik destek sağlaması, ciddi durumlarda profesyo-

nel destek için psikiyatri kliniklerine yönlendirmesi de son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonrası Depresyon, Ebelik, Hemşirelik, Psikiyatrik Tanı 
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DOĞUM SONRASI HÜZÜN 

Havva AKPINAR 

Türkiye 

Öz: Doğum sonu dönem, ebeveynlerin bebek bakımı vermek, bebekle iletişim kurmak, yeni rolleri öğ-

renmek, bebekle ilgili problemlerle baş etmek gibi süreçleri yaşamasıyla birlikte ailede fiziksel, sosyal 

ve duygusal değişimlerin meydana geldiği gelişimsel bir kriz dönemidir. Bu dönemde ebeveynler dep-

resyon, anksiyete, stres gibi önemli duygusal sorunlar yaşamakta, bu sorunlar anne bebek etkileşimini, 

çocuk gelişimini ve evlilik ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Annelerin doğum sonu dö-

nemde en sık yaşadığı ruhsal sorun olan doğum sonrası hüzün, “annelik hüznü, lohusalık hüznü ya da 

bebek hüznü” olarak adlandırılan ruhsal bir bunalım halidir. Doğum sonrası hüzün, doğumdan sonraki 

ilk günlerde başlayıp yaklaşık iki hafta sürmektedir. Belirtileri annede kısa ağlama nöbetleri, depre-

sif/üzgün/sinirli ruh hali, iştahsızlık, uykusuzluk, kararsızlık, yorgunluk, dikkatini odaklaştırma güçlüğü 

ve bebeğin bakımı konusunda endişeli hissetmesidir. Doğum sonrası hüzün iyi bir sosyal/psikolojik des-

tekle iyileşmektedir. Ancak belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi ve depresif belirtilerin şiddetli olması 

durumunda postpartum depresyon ortaya çıkmaktadır. Doğum sonrası yaşanan duygusal sorunları gi-

dermede eş, aile, arkadaşlar ve sağlık profesyonellerinden (hekim, ebe, hemşire) yeterli destek almak 

büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, hemşire/ebeler tarafından gebelik/lohusalık süresince verilecek olan, 

gebelikle ilgili sosyal/duygusal sorunlar, destekleyici beceriler, etkin sorun çözme, stres yönetimi, an-

neliğe uyum, destek sistemlerinin geliştirilmesi ve kişilerarası çatışmaların çözümü, konularındaki eği-

timlerin de yaşanan ruhsal sorunların azaltılmasında önemi oldukça fazladır. 

Anahtar Kelimeler: Anne Sağlığı, Doğum Sonrası Dönem, Doğum Sonrası Hüzün, Ebelik, Hemşirelik 
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İLK TRİMESTER TARAMA TESTİNDEKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PTOTEİN-A 

(PAPP-A) VE SERBEST İNSAN KORYONİK GONADOTROPİN-SS (SS-HCG) 

DEĞERLERİNİN İSTENMEYEN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ 

Hicran ACAR ŞİRİNOĞLU, Ayşe ENDER YUMRU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Çalışmanın amacı, ilk trimester kombine tarama testi yapılan gebelerdeki maternal serum 

gebeliğe bağlı Plazma Protein A'nın (PAPP-A) ve maternal serumda insan koryonik gonadotropin (ser-

best ß-hCG)’nin, istenmeyen gebelik komplikasyonları ile olan ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaların 

çoğu gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

kendi hasta grubumuzdaki gebelik sonuçları ile β-hCG ve PAPP-A serum düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya İstanbul Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde Ocak 2008 ile Aralık 2010 tarihleri arasında ilk trimester kombine 

tarama testi yaptıran ve sonrasında doğum yapan 281 tekil gebelik dahil edilmiştir, veri kaynağı olarak 

klinik kayıtları ve hastane bilgisayar otomasyon sistemi kullanılmıştır. Çalışma retrospektif bir kohort-

tur. Bulgular: PAPP-A ve B-HCG ortalama serum MOM değerleri sırasıyla 1.1±0,44 ve 1.09±1.6 MOM 

olarak bulunmuştur. PAPP-A ≤0,5 düzeltilmiş MOM sınır değeri ve düşük doğum ağırlığı(SGA) ,pre-

eklampsi, intrauterin gelişme kısıtlılığı (IUGR) arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. İntrauterin 

mort fetüs, gestasyonel diabetes mellitus, oligohidroamnios ve PAPP-A ≤0,5 düzeltilmiş MOM sınır 

değeri arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. Serbest ß-HCG’ninuç değerleri ve istenmeyen 

gebelik sonuçları arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir. Tartışma: Düşük ilk trimester ma-

ternal serum PAPP-A seviyelerinin sadece kromozom anomalileri değil, preeklempsi ve IUGR gibi is-

tenmeyen gebelik sonuçları için de öngörülü olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PAPP-A, Serbest Beta HCG, Gebelik Komplikasyonları 
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YUVADA KALAN ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI VE 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRILARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hülya YILMAZ ÖNAL, Türkan KUTLUAY MERDOL 

Türkiye 

Öz: Okul çağı dönemi çocuklarda, fiziksel ve zihinsel büyüme ve gelişme için optimal beslenme gerek-

lidir. Bu kritik dönemde optimal şekilde büyümeyen çocuklar, daha sonraki yaşamlarında mükemmel 

bir diyetle bile büyüme kaybını telafi edemeyebilirler. Bu araştırma, Ankara ilinde Atatürk Çocuk Yu-

vası’nda kalan, 6–13 yaş arası toplam 82 çocuk üzerinde, beslenme durumlarını saptamak, boy uzun-

luklarını ve vücut ağırlıklarını üç ayrı standart referansla (NCHS 1977, WHO 2007, Neyzi ve ark. 2008) 

karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Çocukların beslenme alışkanlıkları sorgulanmış, bir günlük besin 

tüketimleri kaydedilmiş ve boy uzunlukları ile vücut ağırlıkları ölçülmüştür. Araştırma sonucunda; ço-

cukların %53.7’si kız, %46.3’ü erkektir, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve BKİ değerlerinin ortalama 

değerleri sırasıyla kızlarda; 10.19±1.44, 135.89±10.933cm,71±7.75kg, 18.04±2.20 kg/m2 erkeklerde; 

8.28±1.39, 120.71±9.36 cm, 25.36±4.53 kg, 17.27±1.05 kg/m2 olarak saptanmıştır. Çalışmanın en dik-

kat çekici sonucu, erkeklerin kızlara göre boy kısalığının, her üç referans değerinde de, yüksek çıkma-

sıdır. Çocukların, %20.7’sinin öğün atladığı, atlanan öğünün en çok (%47.0) ikindi öğünü olduğu ve 

atlama nedeninin de en çok (%52.9) iştahsızlıktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Yuvada verilen yemeği 

%22’sinin beğenmediği, %24.3’ünün artık bıraktığı ve hem beğenmeme hem de artık bırakma nedeninin 

en çok sevmedikleri yemeklerin verilmesi (sırasıyla %55.6, %45.0) olduğu belirlenmiştir. Çocukların 

ortalama kalsiyum alımlarının, RDA önerilerinin altında olduğu ve 6–8 yaş grubunun %88’inin, 9–13 

yaş grubunun %42.1’inin kalsiyumu yetersiz aldığı saptanmıştır. Bu araştırmada çocukların fiziksel ge-

lişimlerinde gerilik ve kalsiyum alımlarında yetersizlik olduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların, antro-

pometrik ölçümlerinin düzenli takibi yapılmalı ve sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeleri için çocuklara 

ve öğretmenlerine yuvalarda bir diyetisyen görevlendirilerek etkin bir beslenme eğitimin verilmesi sağ-

lanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Çağı Çocukları, Beslenme, Yuva Çocukları, Antropometrik Ölçümler 
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ÇOCUKLARDA KAFATASI DEFORMITELERINDE AKTIF POZISYONEL TEDAVIDE 

ERKEN YAŞIN ETKISI 

Hüseyin Avni SOLGUN, Alper ÖZKILIÇ 

Türkiye 

Öz: Deneyim ve Hedefler: Kafatası şekil bozuklukları,yenidoğan bebeklerin değişik sebeplerden dolayı 

kafataslarında görülen yamukluk, düzlük veya asimetridir. Pozisyonel kafa deformitelerinin (PKD) ge-

lişimi için doğum sonrası ilk dört ay kritik öneme sahiptir ve 4. ayın sonunda deformasyon şiddeti en 

üst seviyeye ulaşır. Metotlar: 2014 ile 2018 yılları arasında kurumumuza başvuran kafa şekil bozukluğu 

nedeniyle takip edilen ve pozisyon tedavisi önerilen bebekler retrospektif olarak incelendi. Hastaların, 

cinsiyet, doğum yöntemi (normal/sezeyan), doğumdaki gebelik haftası (prematüre/matür), tortikollis, 

ventriküloperitoneal şant varlığı, ikiz kardeş, gibi klinik parametreleri ve doğum zamanı ve başvuru 

zamanı, tedavi süresi (gün), başlangıç ve tedavi sonrası DD, CVAI ve CR ölçümleri hasta veri sistemin-

den elde edildi. Hastalar morfolojik olarak 4 gruba ayrıldı. Grup 1(plagiosefali), Grup 2 (brakisefali) ve 

Grup 3; sefalik indeksi <78, Grup 4 (combo; brakisefali+plagiosefali) olan bebekler. Bebekler tedavi 

başlangıç yaşına göre; <4 ay ve >4 ay olarak 2 gruba ayrıldı. İstatiksel analiz IBM ® SPSS ® Statistics 

(version 21.0) kullanılarak yapıldı. Sonuçlar: 89 (%58.9) erkek  ve 62 kız (%41.1) bebeğin 3D scanner 

ile konservatif tedavi öncesi ve sonrası antropometrik ölçümleri analiz edildi. 78 (%51.7) bebekte pla-

giosefali, 57 (%37.7) bebekte combo (plagiosefali+plagiosefali) ve 16 (%10.6) bebekte brakisefali sap-

tandı. Her iki deformasyon tipinde de, tedavi başlangıç yaşı hem >4 ay hem de <4 ay infantlarda, baş-

langıç ve tedavi sonrası CVAI ve DD seviyeleri anlamlı olarak farklılık göstermekteydi. Aynı zamanda, 

<4 ay infantlardaki hem CVAI hem de DD düzeylerindeki iyileşme oranları, > 4 ay infantlardan istatik-

sel olarak pozitif yönde anlamlı bir farklılık göstermekteydi.( p<0.05) Kararlar: Çocuk hekimlerinin 

hastalığın ciddiyetini değerlendirebilmesi ve hastalığı erken teşhis edebilmesi çok önemlidir. Kafa bü-

yüme hızındaki düşüşe bağlı olarak kranial asimetrideki düzelme oranları, ilerleyen bebek yaşı ile bir-

likte azalmaktadır. Bu bebeklerin konservatif tedaviden fayda görebilmeleri için erken tanı ve yakın 

izlem dikkat edilmesi gereken en öncelikli durumdur. 

Anahtar Kelimeler: Kafatası Şekil Bozuklukları, Aktif Pozisyonel Tedavi, Erken Yaş 
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ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDA SAPTANAN GALEN VENİ MALFORMASYONU OLGUSU 

Mehmet Murat IŞIKALAN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Galen veni malformasyonu (GVM) koroid pleksusun nadir görülen bir arteriovenöz malfor-

masyonudur. GVM anormal makroskopik ve mikroskopik arteriovenöz şantlardan beslenen, orta hatta 

dilate venöz yapılardan oluşmaktadır. Malformasyonun sebebi dilate ve persistan proksmal median pro-

sensefalik venden kaynaklanan bir veya daha fazla arteriovenöz oluşumlardır. Aslında prosensefalik ven 

normal şartlar altında 11. haftadan önce, middle serebral venlerin ve Galen veninin gelişimiyle birlikte 

embriyogenez sırasında regresyona uğrar. Galen veni anevrizmasına prenatal dönemde ultrason ve 

renkli Doppler ile tanı konulabilir. İzole vakalarda neonatal sonuçlar daha iyidir. Ancak eşlik eden kalp 

ve beyin bulguları varsa intrauterin ölüm ve postnatal kayıp olabilmektedir. Olgu: 38 yaşında hasta, 

3.gebeliği ve son adet tarihine göre 39 haftalık gebeliği mevcut ve fetal intrakranial kitle tanısıyla mer-

kezimize refere edildi. Ultrason incelemesinde tek canlı fetüs izlendi. Fetal gelişim normal olarak izle-

nen fetüste umblikal arter Doppler ve orta serebral arter (MCA) Doppler normal değerlerde izlendi. 

Kardiyotorasik indeks 0.55 olarak ölçüldü. Kafa içi yapılar incelendiğinde supratalamik, üçüncü vent-

rikül arka kısmında orta hat yerleşimli 30x35 mm çapında hipoekoik kistik yapı izlendi. Renkli Doppler 

görüntüleme kullanıldığında, türbülan akım olduğu farkedildi ve bunun bir damar malformasyonu ol-

duğu anlaşıldı. Hastaya sezaryen ile doğum yaptırıldı.3300 gr erkek bebek doğurtuldu. Postnatal MR 

incelemesinde Galen veni anevrizması olduğu doğrulandı. Bebek girişimsel radyolojiye yönlendirilmek 

üzere taburcu edildi. 3 ay sona embolizasyon yapıldı. Takiplerinde kardiyak yetersizlik saptanmadı. 

Sonuç: Galen veni malformasyonu fetal anemi ve buna bağlı kalp yetmezliği, hidrops yapabilen ve pre-

natal tanı konulabilen bir olgudur. Fetal intrakranial kitlelerde ayırıcı tanısı için Doppler çalışması ya-

pılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Galen Veni, Malformasyon, Renkli Doppler 
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AKSARAY İLİNDEKİ POLİKLİNİĞE BAŞ AĞRISI İLE BAŞVURAN ADÖLESANLARDA 

MİGREN PREVALANSI VE ETKİ EDEN SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLER 

Mehmet Semih DEMİRTAŞ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Baş ağrısı çocuk polikliniklerinde giderek artan bir şikayettir ve ergenlik döneminde çocuk-

ların kendilerini daha kolay ifade edebildikleri dönemlerde daha sık görülür. Bu çalışmada, polikliniği-

mize baş ağrısı ile başvuran hastalarda migren sıklığını, migren tanısı almış hastalarda migren ataklarını 

etkileyen sosyodemografik faktörleri ve sosyal etkileri incelemeyi amaçladık. Materyal ve method: Ak-

saray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne Ekim 2018 - Aralık 

2019 tarihleri arasında baş ağrısı şikayeti ile başvuran 11-17 yaş arası 308 çocuk dahil edildi. Migren 

semptomları olan hastalara ağrılarını daha kolay tanımlayabilmek için 15 sorudan oluşan mini anket 

verildi. İkinci anket polikliniğinde ikinci kez değerlendirilen ve migren tanısı alan hastalara sosyal çev-

resel faktörleri ve migren ataklarını tanımlamak için uygulandı. Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 13.7 

± 1.1 yıldı. Bu hastaların 127'si (% 41,2) erkek, 181'i (% 58,8) kadındı. 308 hastanın 26'sında (% 8.4) 

migren tanısı kondu. Cinsiyet faktörü ve bilgisayar kullanımı karşılaştırıldığında, migren atağı önce-

sinde uzun süreli bilgisayar kullanan 4 erkek (% 44,4) ve 1 kız (% 17,7) olduğu saptandı (p = 0,043). 

Atak öncesinde gün içerisinde arkadaşlarıyla problem yaşadığını belirten 6 kız (%46,2) ve 1 erkek 

(%11,1) olduğu saptandı (p=0,017). Sonuç: Çalışmamızda ergen ve çocukların günlük yaşamlarında cep 

telefonu ve uzun süreli bilgisayar gibi teknolojik cihazların daha sık kullanımının migren ataklarını et-

kilediği görüldü. Ayrıca stresli ilişki durumlarının genç migren hastalarında özellikle kızlarda atakları 

şiddetlendirebileceği tespit edilmiştir. Daha geniş hasta popülasyonu ile randomize kontrollü prospektif 

çalışmaların çocuk ve ergenlerde migren ataklarını etkileyen faktörler ve sosyodemografik veriler için 

literatüre katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Migren, Baş Ağrısı, Adölesan, Çocuk, Bilgisayar, Teknoloji, Cep Telefonu 
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YENİDOĞANDA K VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE PROFİLAKSİSİ 

Melda BERBER HAMAMCI 

Türkiye 

Öz: K vitamini FII, VII, IX, X gibi pıhtılaşma faktörlerinin ve Protein C, S ve Z gibi antitrombotik 

faktörlerin aktif hale gelmesi için gerekli vitaminler grubudur. Yenidoğanlar için K vitamini hayati 

önem taşır. K vitamini eksikliğine bağlı kanama her yaşta görülebilmesine karşın bebeklerde daha yay-

gın olmakla beraber ciddi mortalite ve morbidite nedenidir. Çünkü yenidoğanlarda K vitamini yetersiz-

dir. Bunun birincil sebebi; K vitamininin plasentadan geçişinin çok az olması buna bağlı olarak doğumda 

K vitamini deposunun az olmasıdır. İkincil sebep; yenidoğan bebekte bağırsakta bakteriyel K vitamini 

sentezi yok denecek kadar azdır (steril bağırsak).Diğer bir sebep ise anne sütünde K vitamini düzeyi de 

düşüktür. Bu sebeple doğumda K vitamini verilmeyen bebekler, K vitamini eksikliğine bağlı kanama 

(KVEK) (önceden bu hastalığın ismi yenidoğanın hemorajik hastalığı idi) olarak adlandırılan potansiyel 

ölümcül bir kanama bozukluğu riski taşır. Sıklığı %0.5-1 olarak bildirilmiştir. Hastalık erken, klasik ve 

geç olmak üzere 3 tipi vardır. Klasik K vitamini eksikliği bunların içinde en sık görülen formudur. En 

sık yaşamın 2 – 7. günlerinde, sadece anne sütüyle beslenen, doğduktan sonra K vitamini verilmemiş 

bebeklerde sık görülür. En sık gastrointestinal sistem kanamaları olur. Erken dönem K vitamini eksikliği 

ise maternal ilaç kullanımına bağlı olarak Yaşamın ilk 24 saatinde en sık sefal hematomla ortaya çıkar. 

Geç dönem K vitamini eksikliği Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde, K vitamini verilmemiş ya da 

oral tek doz verilmiş bebeklerde ve K vitamini aldığı halde eşlik eden hastalıklar nedeniyle malabsorp-

siyonu olanlarda yaşamın ilk 1 - 12 hafta arasında görülür. Mortalite oranı %20-50 ve Sıklığı %0,004-

0,01 dir. İntrakranial kanama en sık görülen şeklidir. Yalnızca anne sütüyle beslenen ve hiçbir risk fak-

törü olmayan bebeklerde K vitamini eksikliği gelişebilir. K vitamini eksikliğini takviye etmek için rutin 

olarak yenidoğanlara doğduktan hemen sonra K vitamini 1mg yapılması gerekir. Hatta tam bir görüş 

birliği bulunmamakla birlikte doğumda IM K vitamini sonrası 12.haftaya kadar tekrarlayan oral doz 

verilebilir. KVEK büyük oranda önlenebilir bir hastalıktır ve doğumun hemen sonrasında yapılacak 1 

mg K vitamini hayat kurtarıcıdır. 

Anahtar Kelimeler: K Vitamin Eksikliği, Kanama, Profilaksi 
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KAWASAKİ HASTALIĞININ ATİPİK PREZENTASYONU: AKUT HEPATİT 

Meliha AKSOY OKAN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Kawasaki hastalığı, çocukluk döneminde ortaya çıkan ve kendi kendini sınırlandıran bir vas-

külittir. Mortalitenin ve ciddi morbiditenin en sık sebebi koroner arter tutulumudur, tedavi verilmemiş 

vakaların %20-25' inde akut dönemde koroner arter anevrizması ortaya çıkabilir. VAKA SUNUMU: 

Daha önceden sağlıklı olduğu belirtilen 4 yaşında erkek hasta acil polikliniğine 4 gündür devam eden 

ateş şikayetiyle başvurdu. Yapılan ilk testlerinde lökositoz, hafif anemi tesbit edildi. Hastanın başvuru-

sundan 2 saat sonra skleralar ve tüm vücutta sarılığın ortaya çıktığı farkedildi. CRP, sedimentasyon, 

aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, direkt bilirübin artışı tesbit edildi. Batın ultrasonografi 

incelemesinde safra kesesi boyutlarında minimal artış ve hepatorenal ve retrovezikal minimal serbest 

sıvı tesbit edildi. Hastanın viral hepatit serolojik testleri (-) tesbit edildi. Sarılık ve karaciğer fonksiyon 

testleri ikinci günde düzelirken ateşleri devam etti. Hastanın takibinde dudaklarda ve dilde kızarıklık, 

çilek dili, gözlerde limbusu koruyan exüdasız konjonktival injeksiyon ve tek taraflı servikal lenfadeno-

patisi ortaya çıktı. Hızlı Streptokok testi (-) olan hastanın boğaz kültüründe üreme tesbit edilmedi. Has-

taya 5 günden uzun süren ateşe ilave klinik bulgularla birlikte inkomplet Kawasaki hastalığı tanısı ko-

nuldu. Koroner arter tutulumunu ekarte etmek amacıyla yapılan ekokardiyografik incelemede hafif pe-

rikardiyal effüzyon tesbit edildi. Hastaya asetilsalisilik asit ve intravenöz immunglobülin (IVIG) teda-

visi başlandı. Tek doz IVIG tedavisi sonrası ateşleri tekrarlamadı. Onuncu günde el ve ayaklarda kıza-

rıklık, ödem ardından da soyulmalar ortaya çıkmasıyla hastalığın tanısı tipik Kawasaki olarak değişti-

rildi. TARTIŞMA: Kawasaki hastalığı tipik klinik bulgular ve kardiyak tutuluma ilaveten gastrointesti-

nal sistem, santral sinir sistemi, genitoüriner sistem, iskelet –kas sistemini de etkileyebilmektedir. Lite-

ratürde hepatitle presente olan Kawasaki olgusu nadir olduğu için sunumu uygun görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ateş, Akut Hepatit, Kawasaki Hastalığı 
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ÇOCUK HASTALARDA VIP VE HEMŞİRENİN GÖREVLERİ 

Melike ÇELİK YAVAŞ, Erhan ELMAOĞLU 

Türkiye 

Öz: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP); hastanın mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başlama-

dan önce hastada bulunmayıp mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başladıktan en az 48 saat 

sonra meydana gelen pnömoni olarak tanımlanmaktadır. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde en sık rastla-

nan hastane enfeksiyonları arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünyada VİP sıklığının yaklaşık %9-

27 aralığında, mortalite oranının ise yaklaşık %24-70 aralığında olduğu belirtilmektedir. Ulusal Sağlık 

Güvenliği Ağı (NHSN) NHSN'ye göre pediatri yoğun bakım ünitelerinde 1000 mekanik ventilatör günü 

başına ortalama 1,8 ile 8,3 gün arasında olduğu bildirilmiştir. Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon-

lar Sürveyans Ağının (UHESA) 2019 raporuna göre ülkemizde pediatri yoğun bakım ünitelerin VIP 

insidansı 1000 ventilatör gününe 2,7 olarak yayınlanmıştır. VİP hastanın sağlık kuruluşunda tedavi olma 

süresini uzatmakta ve bu nedenden dolayı ölüm oranları ve hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Bu 

hem iş gücü kaybını meydana getirmektedir hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Günümüzde 

Covid-19 hastalarının uzun süre ventilatöre bağlı kaldıkları ve pnömoni oldukları göz önüne alındığında 

VİP ile ilgi bilgilerin paylaşılması önemli bir durum haline gelmiştir. Sonuç olarak VIP için oluşturulan 

kurallar çerçevesinde kalındığında önlenebilir olması bu sorunun çözümüne odaklanmayı gerektirir. Bu 

doğrultuda hemşirelerin birçok uygulama ve beceriyle VIP’in önlenmesindeki rolü büyüktür. Bu ne-

denle hemşirelerin etkin şekilde eğitim programlarıyla desteklenmeleri, araştırmalar yaparak kendilerini 

geliştirmeleri gerekir. Bu çalışmada Covid-19 hastalarının durumları göz önüne alınarak bu konuda sağ-

lık çalışanlarına yol gösterecek VIP’in çocuklardaki patofizyolojisi, risk etmenleri ve VIP’i önlemede 

çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşirelerinin görevleri ile ilgili bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pediatri Yoğun Bakım, Ventilatör İlişkili Pnömoni, Hemşirelik 
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ÇOCUKLARDA UYGULANAN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ VE COVİD-19 

Melike YAVAŞ ÇELİK, Meltem SUNGUR 

Türkiye 

Öz: Virüslerin sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar dünyada dikkat çeken ölüm nedenleri arasında yer al-

makta ve ciddi rakamlarda ölümlere sebep olmaktadır. Virüs hastalıklarından biri olan Çin’in Wuhan 

kentinde 30 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan 

edilen; koronavirüs hastalığı evrensel bir tehdit haline gelmiş ve güncel verilere göre; 1 milyon 416 bin 

292 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Ekonomik ve tıbbi boyutlarda karmaşaya sebep olan salgından 

dolayı gün geçtikçe vaka ve vefat sayısının artması ve yoğun çalışmalara rağmen virüse özgü bir teda-

vinin ve aşının olmayışı; tedavi sürecindeki belirsizlikleri ve dolayısıyla endişeleri arttırmaktadır. Te-

davide kullanılan çoğu ilacın etkinliği kesinleşmemiştir. Farklı hastalıklarda kullanılan ilaçların koro-

navirüs hastalığının tedavisi amacıyla kullanılması salgınla baş etmede bir umut ışığı olmuştur. Geçmiş-

ten günümüze gelen, modern tıpta yer almayıp ta ilaç üretiminin var olmasından önce bitkisel ve hay-

vansal ürünlerin yer aldığı ve “Alternatif Tedavi Yöntemleri” (ATY) olarak adlandırılan yöntemler mev-

cuttur. Salgın sürecindeki belirsizlikler karşısında bireyler, virüsün bulaşmasını engellemek ve bulaş 

durumunda tedavi olmak amacıyla alternatif tıbba yönelmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde tedavi ve 

korunma yöntemlerinin yetersizliği nedeniyle çocuklarını korumak için anneler alternatif yöntemleri 

kullanmaya başlamıştır ve alternatif tıp yöntemleri kullanımı artmıştır. Bu derleme pandemi sürecinde 

çocuklarda kullanılan alternatif tıp yöntemlerini sunmak ve hemşirelerin alternatif tıp uygulamaların-

daki rolünü açıklamak amacıyla yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Alternatif Tıp, Hemşirelik 
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SAĞLIKLI KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA (SERVİKAL PAP SMEAR) 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) 

Meral Tuğba ÇİMŞİR, Fazlı DEMİRTÜRK 

Türkiye 

Öz: Serviksin preinvaziv lezyonları asemptomatik olmalarına rağmen, spesifik tanı ve tarama yöntem-

leri ile saptanabilmekte ve uygun bir tedavi ile serviks kanserine bağlı ölümlerin büyük bir kısmını ön-

lemek mümkün olmaktadır. Kliniğimizde uygulanan sitolojik tarama kapsamında, 01/01/2008 ile 

31/03/2011 tarihleri arasında smear alınan 5051 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelenerek gele-

ceğe dönük yeni stratejiler ve prosedürler planlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Anormal pap 

smearli hastaların değerlendirilmesi ve takibi özellikle düşük dereceli lezyonlarda tartışma konusudur. 

Çalışmamızda incelediğimiz 5051 olgunun, %45’i normal, %41’i inflamasyon, %10’u atrofi, %3’ü ye-

tersiz materyal, %1’i ascus, %0,1’i lsıl, %0,1’i hgsıl, %0,1’i asc-h ,%0,1’i malign % 0,1’i agus olarak 

tespit edilmiştir. Bu hastaların yaş ortalaması 39 olarak hesaplanmıştır. Hastaların normal, inflamasyon 

ve atrofi çıkanlar bir grupta toplanarak Grup1, diğerleri ise tek bir grupta toplanarak Grup2 olarak grup-

landırıldı. Grup 1 ve Grup2 arasında yaş, parite ve menapoz durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur. (p=0,001). Grup 1 ve Grup 2 arasında gravida sayısı ile karşılaştırıldığında anlamlı 

fark bulunmamıştır. (p=0,059). Dünyada yaygın olarak uygulanmakta olan serviko-vaginal sitoloji tara-

ması serviks kanserinin erken tanısında oldukça başarılı bir yöntem olarak kendini kanıtlamıştır. Papa-

nicolaou (pap) smear taramasının Human Papilloma Virus taraması ile birlikte yaygın olarak uygulan-

ması, invaziv serviks kanserinin görülme oranını önemli ölçüde azaltmıştır Anormal smear sonucu ile 

gelen hastalara, belirlenmiş protokole uygun yaklaşımda bulunulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kolposkopi, Smear 
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2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 

AŞININ YERİ VE ÖNEMİ 

Merve ÇAKAR, Feyza DEMİR 

Türkiye 

Öz: Dünya genelinde Sürdürülebilir Kalkınma için bir çerçeve oluşturmak amacıyla, 2015 yılında Bir-

leşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 

Gündemi" adlı bir plan oluşturulmuştur. Bu plan, ülkelerin 2030 yılına kadar ulaşması beklenen 17 hedef 

içermektedir. Bu hedefler genel olarak; yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması, sağlıklı bireylerin yetiş-

tirilmesi, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz 

enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, 

sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşamın ve ka-

rasal yaşamın korunması, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için ortaklıklar gibi her ülkeyi 

kapsayan toplumsal konulardan oluşmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ne ulaşmada, toplum-

sal sağlığın ve gelişimin belirleyicilerinden olan anne, bebek ve çocuk sağlığına öncelik vermek oldukça 

önemlidir. Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ nden biri olan Hedef 3 (Herkes İçin Her Yaşta 

Sağlıklı Bir Yaşam Sağlamak ve Esenliği Desteklemek), anne, yenidoğan ve beş yaş altı çocuk ölümle-

rinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla anne, bebek ve çocuk sağlığının korunmasına yönelik 

bir uygulama olan aşılamanın, küresel sağlık ve kalkınma hedeflerine ulaşmada da ülkelere oldukça 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aşı, diğer sağlık hizmetlerine göre daha fazla insana daha kolay bir 

şekilde ulaşmakta ve bu nedenle de birinci basamak sağlık hizmetlerinin hayati bir bileşeni olarak gö-

rülmektedir. Ayrıca, aşı bireylere, topluluklara, ülkelere ve dünyaya oldukça fayda sağlayan ve sağlıklı 

nesiller yetiştirilmesi için yapılan bir yatırım olarak ifade edilmektedir. Fakat dünyanın her yerindeki 

anne, bebek ve çocuk bu sağlık hizmetinden eşit şekilde faydalanamamaktadır. Dolayısıyla dünyadaki 

tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olmasını amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 

harekete geçilmesi gereken birincil alanlardan biri de aşılamadır. Aşılama, sadece Hedef 3’ teki amaç-

ların gerçekleştirilmesinde değil, dolaylı ya da direkt olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ nin 

14’ünde de katkı sağlamaktadır. Bu hedefler; yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması, sağlıklı bireylerin 

yetiştirilmesi, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz 

enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, 

sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, iklim eylemi, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için 

ortaklıklardır. Ülkemizde aşılama ile ilgili gerçekleştirilen politikalar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-

leri’ nin anne, yenidoğan ve çocuk ölümleri için belirlenen hedefin altında olsa da henüz sıfırlanma 

düzeyinde değildir. Ayrıca ulusal literatürde 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda aşı-

nın her bir hedefe olan katkısını ve önemini açıklayan çalışmalara ve rehberlere rastlanmamıştır. Bu 

nedenle derlemede, aşılamanın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ne ulaşmadaki katkısı ve önemi 

üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşılama, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
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EMERGENCY CERVICAL CERCLAGE AND AMNIOREDUCTION IN PROLAPSED 

MEMBRANES 

Muhammet Serhat YILDIZ 

Turkey 

Abstract: Emergency servical cerclage is established treatment in dilated cervix in the second trimester. 

Bulging of fetal membranes necessitates amnioreduction due to provide a safe area to perform cervical 

cerclage as high as possible. Prolabe of fetal membranes is a condition that requires urgent cervical 

cerclage. The cervical edges on which the cerclage sutur will be performed, cannot be evaluated due to 

membranes that are prolabe. By reducing the pressure inside the amnion sac, the membranes can be 

safely held with cervical tenaculum by withdrawing them into the uterus, sutures can be achieved wit-

hout rupturing the membranes. The aim of this case report is to present amnioreduction intervention 

prior the cervical cerclage in 35 years old women with cervical dilatation with bulging prolapsed fetal 

membranes in 20 th week of pregnancy. 20 week pregnant women admitted to an outpatient clinic for 

pregnancy follow-up. Cervical opening and prolapsed fetal membranes towards the vagina were diag-

nosed during routine ultrasound examination. After creating a safe area for cerclage; the Mc Donald’s 

cervical cerclage procedure was performed with Mersilene Tape Ethicon ®. In conclusion, it is impor-

tant that every effort is significant and valuable to perform emergency cervical cerclage before 24 weeks 

of gestation, even in women with bulging fetal membranes. Further trials should be conducted to com-

pare all the techniques 

Keywords: Cervical Cerclage, Amnioreduction, Cervical Failure 
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OTOİMMÜN PROGESTERON DERMATİTİ: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU 

Mustafa ALBAYRAK 

Türkiye 

Öz: Otoimmün progesteron dermatiti, menstrüel siklusun luteal fazında üretilen progesterona reaksiyon 

olarak gelişen nadir görülen bir rahatsızlıktır. Döküntü değişik şekilde ortaya çıkabilmekte ve tanısı zor 

konulmaktadır. Cilt lezyonlarının premenstrüel dönemde ortaya çıkması, intradermal progesteron tes-

tine pozitif yanıt ve ovulasyonun baskılanması sonrası şikayetlerin düzelmesi ile tanı konulmaktadır. 

Otoimmün progesteron dermatitinin sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Literatürde yalnızca 200’e ya-

kın sayıda olgu bildirilmiştir. Bu vaka sunumunda otoimmün progesteron dermatidi tanısı konulan bir 

vaka tartışılmıştır. 35 yaşında G1P0 kadın hastanın son 6 aydır her mensten 7-8 gün önce başlayan ve 

mensten 2 gün sonra kaybolan sol iç uyluk bölgede 10-12 cm’lik maküler tarzda kızarık ve kaşıntılı 

lezyon şikayeti mevcuttu. Tedavide oral anti histaminik ve topikal steroid verildi. Kısmi gerileme izle-

nen hastanın semptomları 3 menstrüel siklus boyunca, luteal faza uyan dönemde tekrar etmesi üzerine 

otoimmün progesteron dermatit ön tanısı ile 50 mg/ml progesteron (Progestan amp Koçak Farma) ile 

salin kontrollü intradermal test (skin prick test) yapılmasına karar verildi. Test sonucu pozitif çıktı. Has-

taya ovulasyon supresyonu amacı ile kombine oral kontraseptif verilmesi ile ilk siklustan sonra şikayet-

ler kayboldu. Otoimmün progesteron dermatiti üreme çağında endojen ya da ekzojen progestinlere bağlı 

olarak ortaya çıkan nadir bir rahatsızlıktır. Patogenezi tam olarak anlaşılamamakla birlikte endojen pro-

gesterona reaksiyon olarak ortaya çıkan hipersensitivite reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. Menarş 

sonrası, peripartum dönemde ya da herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, menopozdan sonra kaybolur. 

Tedavisi hastanın yaşı ve fertilite isteğine bağlı olarak değişmekle birlikte ilk seçenek oral kontraseptif 

kullanımıdır. Bizim olgumuza oral kontraseptif başlandı ve hasta ilaçtan fayda gördü. Premestrüel dö-

nemde siklik olarak ortaya çıkan cilt lezyonu bulunan olgularda otoimmün progesterone dermatiti akılda 

bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Otoimmün Progesteron Dermatiti, Ovulasyon, Progesteron 
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POSTMENOPOZAL KADINLARDA KONJUGE ÖSTROJEN, MİKRONİZE ÖSTRADİOL 

VE TRANSDERMAL ÖSTROJENİN KAN LİPİD DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Müjgan KAYA TUNA, Ramazan DANSUK 

Türkiye 

Öz: Reproduktif dönem boyunca kadınlar koroner arter hastalığından korunurlar. Ancak menopoz son-

rası ise plazma total kolesterol ve LDL kolesterol yükselmesi, HDL kolesterol oranının düşmesi sonu-

cunda koroner kalp hastalığı riskini artmaktadır. Çalışmamızda hormon replasman tedavisi (HRT) teda-

visi olarak oral konjuge östrojen, mikronize östradiol ve transdermal östrojen verilen toplam 120 meno-

poz hasta olgusunda ilaç tedavisi öncesi ve tedaviden 6 ay sonraki lipid profilleri değerlendirilmesi ve 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza 01.07.2001-31.12.2001 tarihleri arasında Dr.Lütfi Kırdar 

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği menopoz polikliniğine başvu-

ran hastalardan HRT tedavisi için mutlak kontrendikasyonu olmayan toplam 120 hasta dahil edildi. Ça-

lışmaya alınan hastaların yaş, menopoz süresi ve vücut kitle endeksleri (VKI) açısından fark yoktu. 40 

olguya devamlı günlük oral konjuge östrojen 0,625mg/dl (Premarin); 40 olguya devamlı mikronize öst-

radiol 2 mg/dl (Estrofem) ve 40 olguya da devamlı günlük 50µg salınımlı transdermal östrojen (Climara) 

haftada bir kez olmak üzere şeklinde ilaç düzenlemesi yapıldı. Olguların lipid profilleri ilaç tedavisi 

başlamadan önce ve 6 aylık ilaç kullanımı sonrası bakıldı. Çalışmamızda HRT tedavisi öncesi ve sonrası 

HDL kolesterol, total kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserid parametrelerinde değişiklikler olmakla 

birlikte sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Bunun sebebi vaka popülasyonu-

nun küçük sayıda olmasından ve olgularımızın özelliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmüştür Kesin 

değerlendirme için daha kapsamlı epidemiyolojik çalışmalara gerek vardır. 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Hormon Replasman Tedavisi, Lipit Profili 
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AŞIRI MENSTRÜAL KANAMA İLE HASTANEYE BAŞVURAN ADÖLESAN OLGULARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nefise TANRIDAN OKÇU, Tuğba GÜRBÜZ 

Türkiye 

Öz: Düzensiz menstrüal kanama adölesanlarda hastaneye en yaygın jinekolojik başvuru nedenidir. Ça-

lışmamızda aşırı menstrüal kanama ile başvuran adölesanlarda kanama etiyolojisinin ve hemotolojik 

hastalık sıklığının araştırılması planlandı. Ocak 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim 

ve Araştırma Hastanesine aşırı menstrüal kanama (10 günden uzun süren, günlük dolu 4 ped üzeri, ≥80 

mL kanaması olan) ile başvurup yatırılarak takip edilen 68 olgunun dosyaları retrospektif değerlendi-

rildi. Hastaların ortalama yaşı 13.8±2.2 ve menarş yaşı 12.1±0.8 idi. Ortalama hemoglobin düzeyleri 

10.8±2.6 gr/dL ve ferritin düzeyleri 12.29±18.5 ng/mL idi. Hastaların 48 (%70.5)’inde fizyolojik ovu-

latuar disfonksiyon, 5 (%7.3)’inde polikistik over sendromu mevcuttu. Hastaların %22’sinin (n=15) he-

matolojik testlerinde bozukluk saptandı. 7 (%10.29) hastada Tip 1 vWF veya düşük vWF hastalığı, 4 

(%5.8) hastada trombosit fonksiyon bozukluğu, 3 (%4.4) hastada idiopatik trombositopenik purpura, 1 

(%1.4) hastada pıhtılaşma faktör eksikliği mevcuttu. Hastaların 44 (%64.7)’ünde demir eksikliği ane-

misi saptandı ve 18 (%26.4)’ünde eritrosit replasmanı uygulandı. Menoraji adölesan yaş grubunda ane-

minin önemli nedenlerindendir. Menstrüal siklusun başlamasından sonraki birkaç yıl içinde oluşan me-

noraji genellikle anovülasyon, hipotalamo-hipofizer aksın olgunlaşmamasına sekonder gelişir. Litera-

türde aşırı menstrüal kanama ile başvuran adölesanlarda %10-62 hematolojik hastalık saptandığı bildi-

rilmiştir. Bizim çalışmamızda %22 hastada hematolojik hastalık saptanmıştır. Aşırı menstrüal kanama 

ile hastaneye başvurup yatırılarak takip edilmesi gereken adölesanlarda pediatrik hematoloji konsültas-

yonu ile birlikte hematolojik tetkiklerin ( tam kan sayımı, periferik yayma, demir seviyesi, ferritin, ABO 

kan grubu, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, kanama zamanı, pıhtılaşma za-

manı, fibrinojen, vWF antijen, trombosit fonksiyon testleri ve pıhtılaşma faktör seviyeleri) değerlendi-

rilmesi altta yatan hematolojik hastalık var ise tanı ve tedavide gecikilmemesini sağlayacağı için önem-

lidir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Aşırı Menstrüal Kanama, Menoraji, Trombosit Hastalıkları, Von Wil-

lebrand Hastalığı 
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MAKROMASTİLİ KADINLARDA AĞRI, ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ VE 

VÜCUT FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ 

Nihal PEKPAK, Filiz EYÜBOĞLU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada büyük göğüsün kadınlarda ağrı, üst ekstremite fonksiyonelliği ve vücut far-

kındalığı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 18-50 yaş arasındaki 44 sağlıklı 

ve gönüllü kadın katılımcı değerlendirildi. Kadınların fiziksel ve demografik özellikleri kaydedildikten 

sonra sütyen cup ölçülerine göre iki gruba ayrıldı. Makromastili olan grup; Sütyen cup ölçüsü D, DD ve 

F olan kadınlardan oluştu. Makromastili olmayan grupta ise sütyen cup ölçüsü A,B,C olan kadınlardan 

oluştu. Çalışmada sütyen cup ölçüsü D, DD ve F olan 22 kadın, cup ölçüsü A,B ve C olan 22 toplamda 

44 kadın değerlendirildi. Ağrı McGill Ağrı Ölçeği Kısa Formu ile üst ekstremite kuvveti ve fonksiyo-

nelliği Kaldırma Testi, Sağlık Topu Fırlatma ve Statik Plank testleriyle, üst ekstremite esnekliği Sırt 

Kaşıma Testi ile dinamik uzanma Fonksiyonel Uzanma Testiyle, emosyonel durum Beck Depresyon 

Ölçeğiyle, vücut farkındalık durumu Vücut Farkındalık Anketi (VFA) ile ve yaşam kalitesi Nottingham 

Sağlık profili testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29,61±8,56 

yıl, vücut kitle indeksleri ortalama 25,91±5,69 kg/m². Göğüs çevresi ortalamaları 95,82 cm idi. Makro-

mastili olan grubun Vücut farkındalığı anket puanları ile Beck depresyon ölçeği puanları makromastili 

olmayan gruba göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). NSP testinin alt kategorisi; ağrı 

bölümü puanları makromastili olan grupta anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). McGill ağrı 

ölçeğinde makromasti grubunun puanları anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Plank testi 

puanları, omuz abdüktör kas kuvveti ile omuz fleksiyon kas kuvveti puanında 2 grup arasında istatistik-

sel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı(p>0,05). Back Scratch testinde makromasti grubunun puanları 

anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Fonksiyonel uzanma testinde makromastili olmayan 

kadınların puanları anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Sağlık topunu; durarak çift elle öne 

atma, durarak tek elle itme ve göğüsten atma ölçümleri incelendiğinde normal grubun puanları istatiksel 

olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Sonuç: Bu çalışmada makromastili kadınların 

vücut farkındalığının makromastili olmayan kadınlara göre daha fazla olduğu, emosyonel durumlarının 

daha kötü ve daha fazla depresif semptomların görüldüğünü göstermektedir. Makromastili kadınların 

sırt ağrılarının şiddettinin yüksek, enerji düzeyleri ise makromastili olmayan kadınlara göre daha az 

olduğu aynı zamanda kol fonksiyonelliğini etkilediği kadınların ağırlık kaldırmada, bir yere uzanmada 

gibi aktivitelerde makromastili olmayan kadınlara göre daha fazla sıkıntı yaşadıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Makromasti, Ağrı, Sağlık Topu, Vücut Farkındalığı 
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HİPEREMESİS GRAVİDARUMLU GEBELERDE MATERNAL BEDEN KÜTLE İNDEKSİ 

VE MATERNAL VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIŞI TAKİBİNİN FETAL AĞIRLIK İLE İLİŞKİSİ 

Nilüfer AKGÜN, Aydın KÖŞÜŞ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Hiperemesis gravidarumlu (HG) gebelerde pregestasyonel dönem ve gebelik trimesterlerine 

göre beden kütle indeksi (BKİ) ile gebelikte kazanılan maternal vücut ağırlığının yenidoğan vücut ağır-

lığı ile ilişkisini saptamaktır. Gebelikte gerçekleşen maternal vücut ağırlık artışı yenidoğan ağırlığının 

başlıca belirleyicilerinden olup, gebelik öncesi düşük BKİ ve normalden az vücut ağırlığı artışının düşük 

doğum ağırlığına ve bununla ilgili komplikasyonlara yol açabilir. Çalışmamızda hastanemize HG tanısı 

ile başvurup hospitalize edilen 60 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, gebelik haftası, 

parite, gebelik öncesi, her üç trimester ve doğum öncesi BKİ değerleri ile maternal vücut ağırlığı ve 

bebek kiloları kaydedildi. Yapılan korelasyon analizinde pregestasyonel dönemdeki maternal kilo ile 

bebek kilosu arasında anlamlı pozitif yönde hafif düzeyde korelasyon saptandı (Rho=0.404, p=0.018). 

Ancak yenidoğan doğum ağırlığını tahmin etmede gebelikte trimesterlere göre ağırlık artışının etkili 

olmadıkları tesbit edildi (p>0.05). Her üç trimesterde ölçülen BKİ değerlerinden sadece gebelik başlan-

gıcındaki BKİ’nin bebek kilosunu tahmin etmede etkili olabileceği görüldü (p=0.033). Ayrıca gebelik 

öncesi ve her üç trimesterdeki BKİ değerleri ile yenidoğan ağırlığı arasında anlamlı korelasyon tesbit 

edilmedi (p>0.05). HG’ li hastalarda başlangıç maternal kilo ile yenidoğan ağırlığı arasında minimal 

ilişki varken, gebelik süresince maternal ağırlık artışı ve BKİ değerlerinin yenidoğan ağırlığına etkisi 

olmadığı görüldü. Ancak bu bulguların daha büyük popülasyonları içeren çalışmalarla doğrulanması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hiperemezis Gravidarium, BKİ, Yenidoğan Ağırlığı 
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THE EFFECT OF SOAP BUBBLES TECHNIQUE, COUGHING AND DISTRACTION 

CARDS ON REDUCING PAIN AND ANXIETY DURING PHLEBOTOMY IN CHILDREN 

Nükhet KIRAĞ 

Turkey 

Abstract: The Effect of Soap Bubbles Technique, Coughing and Distraction Cards on Reducing Pain 

and Anxiety During Phlebotomy in Children Abstract Pain is described as a non-pleasant emotional and 

sensory state. People first experience pain during childhood. Pain which is considered as the fifth vital 

sign should be monitored and managed by healthcare professionals when providing care to pediatric 

population. Purpose:This study aims to compare three techniques (soap bubbles, distraction cards, co-

ughing) to reduce pain and anxiety in children during phlebotomy, with the use of a control group. 

Design/Methods: Experimental, randomized controlled study.The population of this study consisted of 

120 children (30 subjects in each of the four groupssoap bubbles technique, distraction cards, coughing 

and control groups) between the ages of 6 to 12 subject to phlebotomy in Turkey. Pain levels of children 

were assessed with the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale and anxiety levels of children were as-

sessed with the Children's Fear Scale. Findings: The study found that pain and anxiety levels of the 

children in intervention groups were lower than those of the children in the control group during phle-

botomy procedure and this difference was statistically significant (p<0.05). No difference was found 

among the three techniques (Soap bubbles, distraction cards and coughing) to reduce pain and anxiety 

in children during the phlebotomy procedure (p>0.05). Conclusions: Soap bubbles, distraction cards and 

coughing techniques were found to reduce pain and anxiety in children during phlebotomy procedures. 

Nurses can play an effective role in reducing pain and anxiety by using these techniques. 

Keywords: Pain , Anxiety , Children 
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HSG ÇEKİMİ SIRASINDA İKİ FARKLI LOKAL ANESTEZİ UYGULAMA YÖNTEMİNİN 

AĞRI SKORU ÜZERİNE ETKİSİ 

Pınar KIRICI 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: HSG çekimi sırasında yapılan servikal lokal anestezik uygulamasında iki farklı 

metodun hastanın ağrı skoru üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık. Materyal Ve Metot: Kliniği-

mizde HSG çekimi planlanan hastalara genel veya lokal anestezi uygulanmaktadır. Lokal anestezi ge-

nellikle lidokain ile yapılır. Polikliniğimize primer infertil araştırması için eylül 2019- şubat 2020 zaman 

aralığında HSG çekimi yapılan hastalar dahil edildi. Tüm hastalara işlemden 8 saat önce sublingual 400 

mcg cytotec verildi. Servikal stenozu olan, servikal cerrahi geçirmiş ve servikovajinal enfeksiyonu olan 

hastalar dahil edilmedi. Toplam 52 hasta randomize tek-çift sayı yöntemi ile gruplandırdı. Kayıt esna-

sında tek sayı alan 26 hasta grup 1, çift sayı alan 26 hasta grup 2 olarak gruplandırıldı. Grup 1 hastalara 

%2 lik lidokain sprey HSG işleminden 5 dk önce serviks dört kadrana birer puff yapıldı. Grup 2 hastalara 

%2 lik 5 cc lidokain HSG işleminden 5 dk önce servikal kanül ile intrakaviter uygulandı. Tüm hastalara 

işlem esnasında serviksin tenekulum ile tutulması ve radyoopak maddenin uterin kaviteye verilmesi 

esnasındaki ağrı derecelerini Visual ağrı skoruna (VAS) işaretlemeleri istendi. Hiçbir hastada lokal anes-

tezi uygulama esnasında, çekim sırasında ve çekim sonrası ilk 30 dk da herhangi bir komplikasyon 

gelişmedi. Bulgular: Tüm hastalar 22- 40 yaş aralığındaydı. Hastaların serviksini tenekulum ile tutuma 

sırasında hissettikleri ağrı düzeyleri VAS skor ortalaması benzerdi. Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 2.9 

ve 3.0 idi. Bu ağrı skorları arasında istatistiki olarak fark yoktu (p=0.887). Hastaların uterin kaviteye 

radyoopak madde verimi sırasında duydukları ağrı dereceleri VAS skoru Grup 1 ve Grup 2 de sırasıyla 

6.8 ve 5.3 idi. Bu ağrı skorları arasında istatistiki olarak fark saptandı (p<0.05). Sonuç: Servikse sprey 

lidokain ile yapılan lokal anestezinin servikal anestezi yaptığı fakat uterin kavitede ve korpusta oluşan 

ağrıya etki etmediği, servikal kanül ile yapılan intrakaviter lidokainin hem servikste hemde uterus kor-

pusta oluşan ağrıyı azatlığını düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Skor, Lokal Anestezi, Hsg Çekimi 
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TÜRKİYE’DE DOĞUM SONU DÖNEMDE KONFOR KURAMI KULLANILARAK 

YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK, Pelin CALPBİNİCİ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yapılmış 

lisansüstü tezleri belirlemek ve incelemek; ulaşılan sonuçlarla ileride yapılacak çalışmalara rehberlik 

etmektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmada, betimsel tarama yöntemi ve 

içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; doğum sonu dönemde konfor kuramına 

dayalı çalışmalara ulaşmak için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez veri tabanında tam met-

nine ulaşılabilen, hemşire/ebeler tarafından yürütülmüş, problemin tanımlanması, verilerin toparlanması 

ve araştırmanın diğer aşamalarında konfor kuramı kullanılan 32 tez oluşturmaktadır. Araştırma, Tür-

kiye’de doğum sonu dönemde konfor kuramı kullanılarak yürütülen ve “doğum sonu, doğum sonu dö-

nem, postpartum, hemşire, ebe, konfor, kolcaba, kuram, konfor kuramı’’ anahtar sözcükleriyle taranarak 

ulaşılabilen hemşirelik ve ebelik disiplinlerinde çalışılan lisansüstü tezlerle sınırlıdır. Tarama yapılırken 

yıl sınırlaması yapılmamıştır. Taranan tezler; tezin yayınlanma durumu, araştırmanın değişkenleri, araş-

tırmanın tipi, örneklemi, tezin türü vb. değişkenlerine göre incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini do-

ğum sonu dönemde konfor kuramı kullanarak yürütülen 26 tez oluşturmuştur. Bulgular: Doğum sonu 

dönemde konfor kuramı kullanılan tezlerin 2007-2020 yıllarında yapıldığı ve bunların çoğunlukla yük-

sek lisans tezi olduğu belirlendi. Ulaşılan tezlerde doğum sonu dönemde uygulanan perineal sıcak/soğuk 

uygulama, masaj (sırt masajının, perine masajı, ayak masajı), doğum şekli, doğum sonu dönemde verilen 

bakım hizmetleri ve destek faktörleri, TENS ve progresif gevşeme egzersizleri, epizyotomide kullanılan 

sütur tekniği, doğumda kullanılan anestezi tekniği gibi değişkenlerin annelerin konforuna etkisinin in-

celendiği belirlendi. Tezlerin üçte birinden fazlasının deneysel tasarıma sahip olduğu saptandı. Tezler-

den biri ölçek geçerlik güvenirlik çalışması olup, biri konfor kuramına dayalı verilen eğitim ve danış-

manlığın etkisinin değerlendirildiği çalışma, diğerleri ise veri toplama ve diğer aşamalarında konfor 

kuramının kullanıldığı çalışmalardır. Sonuç: Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Kolcaba’nın konfor ku-

ramına dayalı yürütülen çalışmaların incelenen parametreleri iyileştirmede etkili olduğu, gebe bilgilen-

dirme sınıfına katılım ve aktif faz süresi gibi değişkenlerin doğum sonu konforu etkilemediği ve konfor 

kuramının lisansüstü çalışmalarda kullanımına olan ilginin arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Konfor, Konfor Kuramı, Hemşirelik, Ebelik 
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ENGELLİ ANNELER VE EMZİRME: ENGELLERİ NASIL AŞABİLİRİZ? 

Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK, Pelin CALPBİNİCİ 

Türkiye   

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, engelli annelerin emzirme konusunda karşılaştıkları güçlükleri ince-

lemek, bu güçlüklerle baş etmede kullanılabilecek çözüm yolları sunmak ve perinatal alanda çalışan 

sağlık profesyonellerine yol göstermektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma derleme niteliğinde olup 

konuyla ilgili güncel literatür taranarak hazırlanmıştır. Bulgular: Engelli kadınların doğurganlığına ve 

anne olmasına yönelik ön yargı ve damgalamalar devam etmesine rağmen, anne olmayı seçen engelli 

kadınların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Dünya çapında, engeli olan ve olmayan kadınların genel 

olarak benzer gebelik oranlarına sahip olduğu bildirilmektedir. Engelli olsun veya olmasın tüm kadınlar 

için doğumdan sonraki süreçte emzirme önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bebeklerin ideal 

büyüme ve gelişmesini sağlamak, anne, bebek ve toplum sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için altı 

ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeyi önermektedir. Bununla birlikte, engelli annelerin emzir-

meye başlama ve emzirmeyi sürdürme olasılığı, sağlıklı annelere göre daha düşüktür. Engelli anneler, 

ilaç kullanımı ve ilaçların emzirme açısından güvenliği, durumlarına özgü sınırlı bilgiye sahip olma, 

destek eksikliği, sütlerinin yetersiz olması, ağrı, yorgunluk ve emzirme pozisyonu ile ilgili zorluklar gibi 

birçok engelle karşılaşmaktadır. Engelli kadınların sağlık hizmetlerine ve profesyonel desteğe daha fazla 

ihtiyaç duymalarına rağmen, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, sağlık bakım hizmeti sunucu-

larıyla zayıf iletişim ve sağlık personelinin olumsuz tutum ve davranışları bu bakımı almalarına engel 

olmaktadır. Sağlık personeli, engelli kadınların doğum sonu bakımını planlama ve etkili emzirmeyi sağ-

lama konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değildir. Buna karşın, bir eş ve/ veya yakından emzir-

meye yönelik fiziksel yardım alma, emzirmeyi destekleyici annelere uyarlanabilir ekipmanların varlığı, 

özel süt sağma pompalarının kullanımı, pompalı sütyenler, emzirme yastıkları ve akran desteği gibi 

emzirmeyi kolaylaştırıcı uygulamalar da engelli anneleri destekleme konusunda ön plana çıkmaktadır. 

Sonuç: Emzirme danışmanları dahil olmak üzere perinatal alanda çalışan sağlık profesyonelleri, engelli 

annelerin emzirmeye yönelik yaşadıkları sorunların ve engellerin farkında olmaları, anneleri destekle-

yebilmeleri ve annelere rehberlik edebilmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli Kadın, Annelik, Emzirme, Emzirme Desteği 
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HİPERTANSİF ACİLLERE YAKLAŞIM 

Raziye Merve YARADILMIŞ 

Türkiye 

Öz: Hipertansiyon ile ilişkili hayatı tehdit eden durumlar hipertansif acilleri oluşturur. Pediyatrik popü-

lasyonda hipertansif acillerin prevalansı %0,6-6 iken morbiditesi %1-4’tür. 2017 Amerikan Pediatri 

Akademisi hipertansif acilleri ciddi semptomların eşlik ettiği evre 2 hipertansiyon veya adölesanlarda 

95.persentil değerinin 30mmHg üzeri ya da 180/120mmHg’nın üzeri olarak tanımlar. Hipertansif ur-

gency; hedef organ hasarı olmayan, hipertansif emergency; hedef organ hasarı kanıtlarıyla ilişkili yük-

sek kan basıncı düzeyini ifade eder. Genel semptomlar terleme, hipertermi, nefes darlığı, kulak çınla-

ması, burun kanamasıdır. Hedef organ hasarına yönelik hipertansif ensefalopati, hipertansif retinopati, 

kardiyak ve renal bulgular olabilir. Acil serviste hastanın ilk stabilizasyon evresinde hava yolu, solunum 

ve dolaşımın hızlı desteği ve sürekli kardiyo-respiratuvar monitorizasyonu sağlanmalı, havayolunu 

kontrol altına almak gerekirse hızlı ardışık entübasyon sağlanmalı, mümkünse iki ayrı intravenöz yol 

açılmalı, her bir-iki dk da bir kan basıncı ölçümü yapılmalı, nöbeti varsa antikonvülzanlarla tedavi edil-

melidir. Papil ödem, bilinç değişikliği, nörolojik defisitler açısından hızla nöro-görüntüleme yapılmalı-

dır. Başlangıç tedaviyi değiştirecek diğer durumlar (aort koarktasyonu, preeklamsı, eklamsı, şiddetli 

ağrı, sempatik aktivite artışı) araştırılmalıdır. Antihipertansif tedavide ilk 6-8 saat boyunca, mevcut sis-

tolik kan basıncı ile hedef sistolik kan basıncı arasındaki farkın yüzde 25-30’undan fazla olmayacak 

şekilde ve 24-48 saat boyunca kademeli düşürmek önerilir. İlk tercih ajanlar labetolol ve nikardipindir. 

Sonuç olarak hipertansif aciller, pediyatrik popülasyonda ciddi morbidite ile ilişkilidir. Birincil amaç, 

hedef organ hasarını en aza indirmek ve hipertansif acil yönetimini sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Acil, Pediatri 
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AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN KADINLARIN EVLİLİK 

KURGULARININ İNCELENMESİ 

Rümeysa DAŞ, Fatoş BULUT ATEŞ 

Türkiye 

Öz: Kadınların evlilik algılarını etkileyen en önemli etkenlerden birisi aile içi şiddettir. İki aşama olarak 

planlanan bu araştırmada da Çalışma 1’ in amacı aile içi şiddete maruz kalan kadınların evliliklerine 

dair sahip oldukları kişisel yapıları ortaya çıkarmak; Çalışma 2’ nin amacı ise aile içi şiddete maruz 

kalan ve kalmayan kadınların evlilik kurgularını incelemektir. Veri toplama aracı olarak Çalışma 1’de 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, Çalışma 2’de ise Kişisel Bilgiler Formu, Şiddete Maruz Kalma 

Bilgi Formu ve Repertuar Ağı Formu kullanılmıştır. Çalışma 1’de “nitel çoklu durum”; çalışma 2’de ise 

“nicel çoklu durum” modeli uygulanmıştır. Çalışma 1 için aile içi şiddete maruz kalan 6 kadından, Ça-

lışma 2 için ise aile içi şiddete maruz kalan 12, kalmayan 16 olmak üzere toplam 28 kadından veri 

toplanmıştır. Çalışma 1’de yapılan içerik analizine göre, aile içi şiddete maruz kalan kadınların evlilik-

lerine dair kullandıkları kişisel yapılar sırasıyla: “etkili iletişim- çatışma/kavga”, “sakinlik-saldırgan-

lık/tehdit”, “aşk/sevgi-sevgisizlik”, “maddi rahatlık-ekonomik sıkıntılar”, “mutluluk-mutsuzluk”, “eş 

desteğinin olması-eş desteğinin olmaması”, “ilgi-ilgisizlik”, “saygı-saygısızlık”, “köken aileden özerk 

olma-köken aileye bağımlı olma”, “güven-güvensizlik” dir. Çalışma 2’ de elde edilen bulgulara göre ise 

aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, kendi evliliklerini olumsuz özellikler ile nitelendirmişlerdir. Aile 

içi şiddete maruz kalan kadınlar, kendi evlilikleri ile ideallerindeki ve örnek olarak gördükleri evlilikle-

rin benzer ve farklı yönlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Aile içi şiddet görmeyen kadınlar ise, kendi 

evlilikleri ile ideallerindeki, hayallerindeki ve örnek olarak gördükleri evliliklerin benzer özellikler içer-

diğini belirtmişlerdir. Ayrıca aile içi şiddete maruz kalmayan kadınlar, güncel evliliklerini olumlu kişisel 

yapılar ile ilişkilendirmişlerdir. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre aile içi şiddete maruz kalan 

kadınlar, evliliklerini bazı yönlerden olumlu bazı yönlerden olumsuz algılarken; aile içi şiddete maruz 

kalmayan kadınlar, evliliklerini olumlu olarak değerlendirmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Kişisel Yapı, Element, Repertuar Ağı Tekniği, Evlilik Kurgusu 
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SEZARYEN OPERASYONUNDA PLASENTANIN ÇIKARILMASI YÖNTEMİNİN VE 

UTERUS KESİ ONARIM YERİNİN OPERATİF KAN KAYBI, SEZARYEN SONRASI 

ENDOMETRİT VE SEZARYEN OPERASYON SÜRESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: 

RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA 

Sadık KÜKRER, Veli MİHMANLI 

Türkiye 

Öz: Amaç: Çalışmamızda plasenta ayırma metodu ve uterus insizyonu onarım bölgesinin enfeksiyon 

morbiditesi, operatif kan kaybı ve operasyon süresi üzerine etkisi incelendi. Metod: Eylül 2020-Aralık 

2020 tarihleri arasında üçüncü basamak hastanemizin doğum kliniğine kabul edilen 160 hasta arasında 

çalışmaya uygun olduğu kabul edilen 150 hasta ile randomize kontrollü bir çalışma yürüttük. Çalışma-

mızda hasta popülasyonunu dört gruba ayırdık. Bu dört grup, plasentayı elle ve spontan traksiyonla 

ayırdığımız hastalar arasından, uterus insizyonunun batın içerisinde ve batın dışında onarımının karşı-

laştırılmasıyla oluşturuldu. Bulgular: Grup 1'de 339 mL, Grup 2'de 237 mL, Grup 3'te 470 mL ve Grup 

4'te 490 mL kanama miktarı farkı bulundu (p<0.0001). Ortalama ameliyat süresi Grup 1'de 30,8±5,5 dk, 

Grup 2'de 30,7±4,4 dk, Grup 3'te 38,5±6,9 dk, Grup 4’te 43.9±8,1 dakikaydı (p<0,0001). Hastaların 

postpartum 1. gününde yapılan fundus muayenelerinde, uterus hassasiyetinin gruplar arası dağılımı in-

celendiğinde anlamlı farklılık görüldü (p<0.0001). Postoperatif dönemde Grup 2 (%33.3±4.1) ile Grup 

4 (%30.3±4.3) arasında hematokrit değerlerinde anlamlı (p<0.0211) fark ortaya çıktı. Tüm gruplar bir-

birleri ile karşılaştırıldığında Grup 1 ile Grup 4 arasında hastanede kalış süresi açısından anlamlı fark 

vardı (p<0,0038). Endometrit oluşumuna katkıda bulunan faktörler arasında, maternal vücut ağırlığı 

(p<0.053), ileri gebelik haftası (p<0.004), uzamış ameliyat süresi (p<0.009) ve mekonyumun varlığı 

belirleyici oldu. Sonuçlar: Plasentanın manuel olarak çıkarılması, istatistiksel ve klinik olarak daha fazla 

operatif kan kaybı, operatif işlem süresi, artmış uterin hassasiyet ve hastanede kalış süresine neden ol-

maktadır. Postoperatif endometriti ise yalnızca klinik olarak artıran etkisi vardır. Uterus onarım bölge-

sinin postoperatif endometrit, operatif kan kaybı ve operasyon süresi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir etkisi bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sezaryen Doğum, Kan Kaybı, Endometrit 
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İNTRAPARTUM DÖNEMDE FETAL ORTA SEREBRAL ARTER VE UMBİLİKAL 

ARTERDE DOPPLER AKIM DEĞİŞİKLİKLERİ (UZMANLİK TEZİ) 

Simten GENÇ, Veli MİHMANLI 

Türkiye 

Öz: GİRİŞ: Intrapartum dönemde fetusun değerlendirilmesi, obstetrinin önemli bir parçasıdır. Antepar-

tum fetal dopplerin yaygın olarak kullanılmasına karşın, intrapartum takipte bu yöntemi kullanan sınırlı 

sayıda çalışma vardır. Çalışmamızda ki amaç, intrapartum dönemde fetal doppler bulgularını değerlen-

dirmek ve fetal kompansasyon sonucu oluşabilecek fizyolojik değişiklikler ile patolojik bulguları ayırt 

etmektir. MATERYAL VE METOD: 2001 Şubat- Ağustos ayları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi Acil Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran ve 36. gestasyonel hafta üzeri doğum yapan 

60 gebe prospektif çalışma kapsamına alındı. İlk incelemede, latent fazda, kontraksiyon yokken umbi-

likal arter (UA) ve fetal orta serebral arterde (MCA) Sistol/Diastol (S/D), Rezistans indeksi (RI) ve 

Pulsatilite indeksi (PI) değerleri kaydedildi. İnduksıyon amacıyla 41 olguda oksitosin,19 olguda misop-

rostol kullanıldı Aktif fazda kollum açıklığı 5 cm. üzerine çıktığı zaman, kontraksiyon öncesi ve kont-

raksiyonun maksimum olduğu sırada tüm olgularda renkli doppler sonografi tekrarlandı. Oksitosin ve 

misoprostol grubunda doğumun tüm evrelerinde doppler indeksleri ve dalga formu değişiklikleri karşı-

laştırıldı.Paired t test kullanıldı.. BULGULAR: Latent faz ve aktif fazın kontraksiyonlu dönemi karşı-

laştırıldığında aktif fazda misoprostol grubunda MCA PI de anlamlı artış, oksitosin grubunda da MCA 

nın tüm doppler indekslerinde artış oldu. Aktif fazda kontraksiyon öncesi ve kontraksiyon sırasında 

ölçüm yapıldığında hem misoprostol grubunda hem de oksitosin grubunda kontraksiyonla MCA nın tüm 

doppler indekslerinde anlamlı artış izlendi.Oluşan bu değişiklikler fetal prognozu olumsuz etkilemedi. 

SONUÇ: İntrapartum dönem nispeten uzun bir süreç olduğu için fetusun akut kardiyovaskuler kompan-

sasyon mekanizması yanında, anneden fetusa oksijen ve enerji taşıyan uteroplasental birimin de yeterli 

olması gerekir. Doppler akım değişikliklerinin, fetusun değişen stres ortamına bir cevabı olduğu, fetal 

prognozu olumsuz yönde etkilemediği düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: İntrapartum Doppler, Umbilikal Arter, Fetal Orta Serebral Arter, Misoprostol, Ok-

sitosin 
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COVID-19 PANDEMISINDE HEMŞIRELIK VE HEMŞIRELERDE MERHAMET 

YORĞUNLUĞU 

Tenzilay MÜDÜT, Özen KULAKAÇ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Pandemi; dünyada birden fazla ülkede yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar olarak 

tanımlanmaktadır. Salgın hastalıklar, yeni bir virüs olması, insanlara kolay ve sürekli bulaşması sonu-

cunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmektedir. Covid-19’da, 2019’un sonla-

rında ortaya çıkmış, neredeyse tüm dünyaya yayılması, binlerce insanda görülmesi ve ölümlere neden 

olmasıyla pandemi olarak ilan edilmiştir. Nitekim şu ana kadar tüm dünyada yaklaşık 56 milyon insanın 

pandemiden etkilendiği, 1,300000 insanın ise hayatını kaybettiği rapor edilmektedir. Komplikasyonla-

rın ciddiyeti ve ölümler, acılara neden olmuş ve hastaların hastanede tedavi ve bakımını gerektirmiştir. 

COVID-19 süreci acı çekenlere uzun ve sürekli bakım ve mücadele gerektiren bir süreç olarak tanım-

lanmaktadır. Birçok salgında, afette ya da savaşlarda olduğu gibi COVID-19 pandemisinde de hemşire-

lerin ve bakımın önemi öne çıkmıştır. Hemşireler pandemi ile mücadelede hastalar ve ailelerinin ya-

nında, en ön safta mücadele etmektedir. Hemşirelik Etik Kodları “Hemşirenin birincil yükümlülüğünün 

hastaya ait” olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan hemşireler başkalarına olduğu gibi kendilerine karşı 

da aynı yükümlülüğe sahiptir. Bir başka deyişle hemşireler hem kendilerine hem de başkalarına bakım 

yükümlülüğüne sahip sağlık profesyonelleridir. Hemşirelerin hem kendilerine hem de bakma yükümlü-

lüğü, COVID-19 gibi bulaşıcı hastalığı olan ya da olma olasılığı olan hastalara sürekli olarak bakmaları 

gerektiğinde, çoğu kez yetersiz veya sınırlı kaynaklar ve kontrol altına alınmamış bulaşma gibi olağa-

nüstü koşullar altında birbiriyle çatışabilmektedir. Pandemi sırasında hemşireler ve meslektaşları, hem 

başkalarına ne kadar bakım sağlayabileceklerine karar vermeli ve aynı zamanda kendilerine bakmalıdır. 

Bu doğrultuda, insanların hasta ve hassas hallerine tanıklık eden, kendileri ve ailelerinin sağlıklarını 

tehdit eden bireylere uzun süreli bakım veren hemşirelerde yardımın/bakımın negatif etkisi olan merha-

met yorgunluğu görülebilmektedir. Öte yandan, koruyucu ekipmanların azlığı, onları hem kendilerine 

hem de ailelerine bulaş ve hastalık yönünden riskli gruplar halinde getirmektedir. Nitekim Dünya Hem-

şireler Birliği, 44 ülkede 1500 hemşirenin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, dünya genelinde 

20000’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla fiziksel ve 

zihinsel bütünlüklerini savunmasız hale gelen hemşirelerin ve işyükü artmış bir sağlık sisteminde bakım 

verdikleri bireylerin acıları ve hastalığın ciddiyeti ve belirsizliği ölüm korkusuyla bileşmektedir. Bu 

zorluklar hemşirelerin yarar sağlamada güçsüz hissetmelerine, işte verimlilik ve doyumla ilgili sorunlara 

neden olabilmektedir. Bu doğrultuda, COVID-19 hastalığının klinik yönetiminde ve enfeksiyonun ön-

lenmesinde hemşireler tarafından atılacak en önemli adım yeterli bilgi düzeyi ve doğru uygulamalar ile 

enfeksiyon zincirini kırmak, uluslararası rehberlerden yararlanmak ve bunu hizmet içi eğitimlerle des-

teklemektir. Öte yandan, salgınla mücadelede hastane yönetimi ile birlikte hemşirelik hizmetleri yöne-

timinin etkililiği de, hemşirelerin enfeksiyona maruziyet oranlarının ve merhamet yorgunluğunun azal-

tılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle yöneticilerin salgınla mücadele kapsamında önceliklerini belirleye-

rek, hem COVID-19 kliniklerinde hem de diğer kliniklerde bakım veren hemşirelere fiziksel olmakla 

birlikte ruhsal olarak da sağlıklı çalışma ortamları oluşturması, çalışmaya bağlı risklerini en aza indire-

cek girişimlerde bulunulması ve bu kapsamda hemşirelik hizmetlerinin sunumu sırasında, bakım hiz-

metlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca 

hemşirelerin salgın esnasında profesyonel gelişim ihtiyaçlarına destek verilmesi, haklarının korunması, 



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

490 

yazılı ve sözlü iletişim sistemlerinin, takdir ve tanıma mekanizmalarının işletilmesi önem arz etmekte-

dir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hemşirelik Bakımı, Merhamet Yorgunluğu 
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AKUT İNFANTİL HEMORAJİK ÖDEM: OLGU SUNUMU 

Tülin ÇATAKLI 

Türkiye 

Öz: Akut infantil hemorajik ödem nedeni tam olarak bilinmeyen ancak çeşitli antijenik uyaranlara yanıt 

olarak gelişen immün aracılıklı lökositoklastik vaskülittir . Genelde süt çocukluğu hastalığıdır, 4-6 ayda 

daha sık görülür. Genellikle bir enfeksiyonu takiben ortaya çıkar. Sıklıkla yüz, kulak kepçesi, kol ve 

bacakta palpabl purpurik, birleşme eğilimi gösteren döküntüler görülür. Hastaliğin prognozu iyidir. Spe-

sifik bir tedavisi yoktur. Bu yazıda, başvurusundan önceki dönemde üst solunum yolu enfeksiyonu öy-

küsü olan olan 16 aylık erkek hasta sunulmuştur; On altı aylık erkek hasta, yüzünde, kulak arkasında 

kollarında kollarında morluk ve şişlik yakınması çocuk polikliniğimize getirildi. Başvurusundan yakla-

şık beş gün önce burun tıkanıklığı, hafif ateş yakınması olmuş, ekzojen ilaç ve gıda alım kullanım öy-

küsü yoktu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi; yüzde, kulak arkasında, bacaklarda ve kollarda sı-

nırları belirgin, deriden kabarık, ekimotik yer purpurik, boyutları 1–3 cm arasında olan döküntüleri 

mevcttu. Diğer sistem muayene bulgularında patoloji saptanmadı. Laboratuvar incelemelerinde;hemog-

ram normal periferik kan yaymasında ;lenfosit hakimiyeti vardı atipik hücre yoktu. Trombositler küme-

liydi ve aPTT: 27.4sn (26.5-40) PT: 12,0sn(11.5-15.5), PTZ(INR): 1,14, saptandı. Kan biokimya değer-

leri normaldi, Tam idrar incelemesinde stikle proteinüri saptanmazken, mikroskobisinde eritrosit ya da 

lökosit yoktu. Hastamız öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile akut infantil hemorajik ödem 

tanısı aldı. Bir gün gözlemde tutulan hastaya semptomatik tedavi verildi. Ayaktan yakın izlem ile eve 

gönderilen olgumuzun onuncu günde döküntüleri tamamen solmuştu. Bu olgu purpura ve ödem ile gelen 

olguların ayırıcı tanısını yaparken akut infantil hemorajik ödem düşünülmesi gerektiğini vurgulamak 

istedik. 

Anahtar Kelimeler: Akut İnfantil Hemorajik Ödem, Lökositoklastik Vaskülit, Süt Çocuğu 
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE POSTNATAL VE NEONATAL YAKLAŞIMLAR 

Yavuz TANRIKULU, Gözdenur TANRIKULU, Kayahan COŞKUN 

Türkiye 

Öz: COVID-19 50’ den fazla ülkenin dâhil olduğu bir küresel salgın olarak ilan edilen genellikle respi-

ratuvar damlacıklar, temas ve fekal-oral yollarla bulaşmaktadır. Enfekte gebelerde hastalığın fetüse bu-

laşması açısından net bilgiler yoktur. Doğum şekli normal ya da sezaryen olsa bile hastalığın bebeğe 

postnatal geçtiği düşünülmektedir. Bununla birlikte Covid-19 pandemisi sürecinde gebeler genel olarak 

sezaryen doğum yapmaktadır. Normal doğum esnasında ıkınma ile bebeği iterken gaita çıkışına dikkat 

edilmelidir. Covid-19 virüsünün gaitada bulunduğu ve gaitanın virüsünün yayılmasına sebep olduğu 

bilinmektedir. Covid-19 virüsü vajinal sıvılarda ya da amniyon sıvısında bulunmaz. Doğum şeklini de-

ğiştirmek hastalığa karşı bir endikasyon değildir. Covid-19 sürecinde intrapartum hizmetler, asgari per-

sonel ve obstetrik, anestezik ve yenidoğan bakımı sağlama yeteneğine sahip olan kişilerin bulunduğu 

doğumhane ortam yaratılmalıdır. Postnatal dönemde, anne ve bebeğin 14 gün izolasyon kurallarına uya-

rak, yakın temastan kaçınması gerekmektedir. Olası ya da kesin COVID-19 tanılı annenin bebeğinden 

ayrı tutulması kararının bireysel olarak verilmesi ve karar verirken de anne ve bebeğin klinik durumla-

rının, test sonuçlarının, annenin emzirme isteğinin, hastanenin ya da doğum yapılan yerin imkanlarının, 

annenin ve bebeğin taburcu olduktan sonra evde izolasyon imkanının bulunup bulunmadığı gibi faktör-

ler göz önüne alınmalıdır. Kesin COVID-19 tanılı annelerden doğan bebeklerin şüpheli olarak değer-

lendirilip diğer bebeklerden izole edilmesini, test yapılmasını ve gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin 

alınması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Anne, Covid-19, Postnatal, Neonatal 
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GEBELER PANDEMİ SÜRECİNDE MUAYENEYE GELMELİ Mİ? 

Ülkü Ayşe TÜRKER 

Türkiye 

Öz: Giriş: Çin wuhan kentinde başlayan ve ne yazık ki tüm dünyayı sarsan Covid 19 pandemisi nedeni 

ile hem sosyol hem ekonomik hem de psikolojik anlamda insanlar etkilenmiştir. Bu süreçte ülkemizde 

kronik hastalığa sahip olan hastalara yardımcı olmak amacı ile sağlık rapor süreleri uzatılmış ve hasta-

neye gelişler azaltılmaya çalışılmıştır. Fakat ne yazık ki gebeliğin kontrollerinin yapılması gerekirken 

birçok hasta pandemi sürecinde sosyal izolasyon sebebi ile haklı olarak hastanelere gelmek istememiştir. 

Bu her ne kadar hastalığın yayılmasına engel olma için alınması gereken bir önlem olsa da geçirilmiş 

uterin cerrahi sebebi ile sezeryan olması gereken hastaların sezeryan günü almalarına engel olmuş ve 

hastaların büyük bir kısmı ağrı, su gelişi ya da kanama sebebi ile hastaneye başvurmuştur. Çalışmamız-

daki amacımız ise bu durumun gebelik sonuçlarına etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmamız 

Kars Harakani Devlet Hastanesi doğumhane servisine geçirlmiş uterin cerrahisi olup doğum amacı ile 

başvuran 100 covid dönemi ve 100 covid dönemi öncesi olmak üzere 200 gebeyi kapsamaktadır. Bu 

hastaların yaş, gravida, parite, abort, yaşayan, uterin rüptür, APGAR1, APGAR5 ve yenidoğan ihtiyaç-

ları kayıt edilmiştir. Bulgular: çalışmamıza katılan gebelerimizin yaş gravida, parite, abort, yaşayan, 

gebelik haftası, yenidoğan ağırlık, 1 ve 5. dakika APGAR skorları ve yenidoğan ihtiyaçları açısından 

herhangi bir istatistiksel farklılık saptanmaz iken uterin rüptür anlamlı olarak artış gösterdi. Fakat sezer-

yan öncesi ve sezeryan sonrası hemogram farklılıkları arasında anlamlı farklılık olmasına rağmen ihti-

yaç duyulan transfüzyon açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Tartışma: Covid 19 pandemi sürecinde 

hastaların sezeryanları sırasında daha fazla uterin rüptürü gözlemlenmiştir. Her ne kadar tüm dünya 

genelinde tüm insanlığı kökten sarsan bir dönemden geçiyor olsak da gebelerin kontrollerini aksatma-

maları gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19 Pandemisi, Sezeryan, Geçirilmiş Uterin Cerrahi 
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PLASENTA AKREATA SPEKTRUMU NEDENİYLE SEZARYEN HİSTEREKTOMİ 

YAPILAN HASTALARIN POSTOPERATİF MESANE FONKSİYONLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ülkü Ayşe TÜRKER, Engin KORKMAZER 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, plasenta akreata nedeniyle histerektomi uygulanmış ve cerrahi 

sırasında eş zamanlı mesane hasarı nedeniyle mesane onarımı yapılmış olgularda postpartum dönemde 

ürodinamik olarak mesane fonksiyonlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif ça-

lışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Has-

talıkları ve Doğum Kliniğine 01/01/2016–01/01/2018 tarihleri arasında başvuran plasenta akreata spekt-

rumu nedeniyle elektif sezaryen yapılan ve postpartum histerektomi uygulanan hastalar dahil edilmiştir. 

Kliniğimizde bu hastalara rutin olarak operasyon sonrasındaki 6. aylarında ürodinami yapılarak mesane 

fonksiyonları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların demografik özellikleri incelendiğinde, gruplar ara-

sında fark saptanmadı. Mesane hasarı olan ve olmayan hastaların perioperatif özellikleri karşılaştırıldı-

ğında mesane hasarı olan ve olmayan grup arasında üriner kateterizasyon, hastanede kalma süresi, do-

ğum haftası ve insizyon tipi açısından anlamlı farklılık saptandı. Yine bu iki grup arasında şiddetli işeme 

hissi ve maksimum mesane kapasitesi açısından anlamlı farklılk saptandı. Hastalar mesane hasarına göre 

subgruba ayrıldığında ise gruplar arasında ürodinami açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: 

Sonuç olarak plasenta invazyon anamolisinin klasik tedavisi olan sezaryen histerektominin morbiditesi 

yüksek bir operasyon olması nedeniyle preoperatif dönemde klinik ve ultrasonografik olarak plasenta 

invazyon anamolisi olduğu düşünülen hastalar multidisipliner yaklaşımın uygulanabileceği tersiyer 

merkezlere yönlendirilmelidir ve operasyon tecrübeli bir ekip tarafından yapılmalıdır. Ayrıca hastaların 

hem preopertaif hem de postoperatif değerlendirilmesi ile kısa ya da uzun dönem komplikasyonlar ile 

başa çıkmak çok daha kolay olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Plasenta Akreata, Postpartum Histerektomi, Sezaryen Histerektomi, Ürodinami 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

495 

TİP 1 DİABETES MELLİTUS TANILI ERGENLERDE DEPRESYON VE GLİSEMİK 

KONTROL İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) 

Ümit ASLAN SARITAŞ, Servet Erdal ADAL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada, tip 1 diyabet tanılı ergenlerde depresyon oranı ve artmış depresif semptom 

düzeyi ile glisemik kontrol arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Okmey-

danı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniklerinde Tip 1 diyabet tanısıyla ayaktan tedavi görüp en 

az altı ay süreyle insülin kullanmakta olan 11-18 yaş aralığındaki 295 ergen ve ebeveyn çalışmaya dahil 

edildi. Hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerini sorgulamaya yönelik Çocuk Depresyon Ölçeği 

(ÇDÖ), Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, 

ebeveynlerin depresyon ve anksiyete düzeylerini sorgulamaya yönelik ise Beck Depresyon Ölçeği, Sü-

rekli Kaygı Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulandı. Hastaların, en son 

HbA1c değerleri poliklinik takip dosyalarından bulunarak çalışmanın verilerine eklendi. Bulgular: Art-

mış depresif semptomlar ile glisemik kontrol arasındaki ilişkinin değerlendirildiği bu çalışmada; Hasta-

ların ÇDÖ puan ortalaması 11,25± 6,15 saptandı. Artmış depresif semptomlar ile HbA1c değeri arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı(p<0,01). Yine artmış depresif semptomlar ile hasta yaşı arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki saptanırken(p<0,001), artmış depresif semptomlar ile hastalık süresi arasında 

anlamlı ilişki saptanmadı(p<0,05). Sonuç: Tip 1 diyabet gibi kronik bir hastalığa sahip olmanın fiziksel 

sorunlar dışında, ruhsal sorunlara da neden olduğu bilinen bir gerçektir. Diyabete eşlik eden psikolojik 

güçlükler, uzun hastalık süresi, yoğun tedavi rejimi ergenin glisemik kontrolünü olumsuz yönde etkile-

yebilmektedir. Tip 1 diyabetin yönetiminde ruhsal sorunlar göz ardı edilmemeli ve psikiyatrik destek 

sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Ergen, Glisemik Kontrol, Tip 1 Diyabet 
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YURTDIŞINDA UYGULANAN EĞİTİM VE SAĞLIK PROGRAMLARININ 

İNCELENMESİ: EV TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE ULUSAL AŞILAMA 

PROGRAMLARI 

İskender GELİR 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerdeki okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik bakim ve eğitim 

programlarını incelemektir. Bu çalışma nitel bir çalışma olup okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik 

Amerika ve Hollanda’nın ulusal sağlık programları doküman analiz metodunu ile incelenmektedir. Böy-

lece, çalışma kongrenin alt konularından biri olan “Aile ve Çocuk Eğitimi Üzerine Yurt İçi ve Yurt Dışı 

Çalışmalar” a katkı sunmayı amaçlamaktadır. Gelecek yaşamlarında sağlıklı, öz bakım ihtiyaçlarını kar-

şılayabilen, özgüvenleri gelişmiş bireyler olmaları çocuklara doğum öncesinden başlayıp okul öncesi 

döneme kadar iyi bir eğitim, bakim ve sağlık gibi önemli bileşenleri olan programlar uygulanmalıdır. 

Bu tür programların aile, toplum, çocuk ve kamu/özel kurum boyutlarını içermesi programların başarılı 

olma şansını artırabilir. Okul öncesi dönemde çocuğu olup çalışan ebeveynlerin veya sosyo-ekonomik 

olarak çocukları ile yeterince vakit ayıramayan ve nitelik olarak ebeveyn-çocuk iletişim gerçekleşmeyen 

aile ve çocuklara yönelik uygulanan eğitim ve sağlık programlarının deneyimleri ülkemizdeki program 

hazırlayıcılara/uygulayıcılara fikir verebilir. Çalışmanın bulguları okul öncesi dönemindeki çocuklara 

yönelik yapılacak programların bütüncül olma gerekliliğini göstermektedir. Bulgular ayrıca incelenen 

programların ortak yönü, çocuğun yaşadığı çevrenin, toplumun ve kurumların çocuğun gelişimi üze-

rinde etkilerinin olduğu vurgulamaktadır. İncelenen programlar, aşılamanın çocuklarda güçlü bir bağı-

şıklık sisteminin olmasını amaçlamaktadır. Yapılan rutin kontrol ve incelemelerde aşıların çocukların 

sağlıkları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Dönemi, Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi, Ulusal Sağlık 

Programları 
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RESESİF DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA VE GEBELİK 

İsmail BIYIK 

Türkiye 

Öz: Epidermolizis bülloza (EB); cilt ve müköz membranlarda artmış frajilite ve sonrasında kabarcık 

oluşumu ile karakterize heterojen, herediter hastalık grubudur. Şiddetli jeneralizi resesif distrofik epi-

dermolizis bülloza (DEB), distrofik epidermolizis büllozanın en şiddetli formudur. EB, COL7A1 geni-

nindeki mutasyonu sonucu tip VII kollajen üretilememesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır. RDEB olgula-

rında mukozal ve cilt erozyonları, kronik yaralar, agresif yassı hücreli karsinom ve özefagus darlığı 

görülebilmektedir. Bu olgu sunumumuza 26 yaşında primigravid 18 haftalık DEB tanılı gebeye, özefa-

gus darlığı nedeni ile başarılı özefagus balon dilatasyonu işleminin sonucunu paylaşmak istedik. Has-

taya genel anestezi altında özfagus balon dilatasyonu yapıldı. Postoperatif dönemde indometazin ile 

profilaktik tokoliz uygulandı. Postoperatif 1.gününde oral alıma başlandı. Hasta katı gıda alımını tolere 

edebildi. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta taburcu edildi. Günümüzde EB’nin ke-

sin tedavisi yoktur. Hastalık semptomlarına yönelik ve destekleyici tedavi uygulanmaktadır. Özellikle 

cilt lezyonların enfeksiyon ile komplike olmaması için profilaktik tedaviler önem kazanmaktadır. Has-

talığın şiddetli formu olan RED hasta grubunda beslenme sorunları nedeniyle, gıda takviyeleri yapıl-

maktadır. RED tanılı hastaların gebelikleri genelde fetal açıdan sorunsuz geçmektedir. Ancak literatürde 

fetal gelişme geriliği bildirilen olgularda mevcuttur. ED olgularında gelişen özefagus balon dilatasyon 

uygulaması başarı ile uygulanmaktadır. Ancak özefagus balon dilatasyonu işleminin gebe kadınlarda 

uygulanması ve işlemin sonuçları ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Bizim olgumuzda gebelik sırasında 

özefagus balon dilatasyon uygulamasına bağlı sorun yaşanmadı. Erken postoperatif dönemde katı gıda 

alımı sağlandı. Uzun dönem sonuçlarını takip etmekteyiz. Uygun olgularda gebelik esnasında özefagus 

balon dilatasyonu yapılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Epidermolizis Bülloza, Jeneralizi Resesif Epidermolizis Bülloza, Gebelik, Özefa-

gus Darlığı, Özefagus Balon Dilatasyonu 
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PARENTING ATTITUDES OF MOTHER IN POSTPARTUM PERIOD AND RELATED 

FACTORS 

Zehra TOPAL, Seda KESKİN 

Turkey 

Abstract: Aim: The attachment, which is developed in the first 2 years of life, actually begins much 

earlier and it is mentioned that there is an attachment between mother and baby even in the prenatal 

period. The most important part of the attachment begins just before birth and continues to develop in 

the months after birth. Since the early period after birth is the most intense period of attachment, it is 

the best time to initiate a positive mother-baby relationship. In this study we aimed to evaluate parenting 

attitudes of mother in postpartum period and related factors Method: The study was carried on 62 mot-

hers having healthy babies and giving vaginal and c/s birth at Ordu Maternity and Gynecology Hospital. 

The data were collected by means of survey form and The Postpartum Parenting Behaviour Scale 

(PPBS). During the first ten minutes after the labor, the observer followed the attitude of the mother 

towards her baby, and recorded as (+) for existing attitude, as (-) for unavailable attitude. The data were 

evaluated by using the descriptive statistics, t-test, one way analysis of variance, Kruskal Wallis, Mann 

Whitney-U, and Pearson Correlation Analysis Results: The average of mother’s age was 29,7±6,5 . %24 

was normal vaginal birth and %74.2 was c/s birth. PPBS mean score was 5.24±1.11 points. Delivery 

method (vaginal birth or c/s) and sex of baby were not correlated with PPBS scores. However there was 

a significant relationship between duration of marriage (r= -.364, p=0.06), number of pregnancy (r=-. 

414, p=0,001) and PPBS scores. Conclusion: Our resulsts shows that mode of delivery does not effect 

mother’s parenting attitudes and mother’s behaviours does’nt change according to babie’s sex. 

However, parenting behaviors of mothers against newborn babies decrease as the marriage duration 

increases and the number of pregnancies increases. In order to determine related factors in more detail, 

larger sample size studies are needed to examine parenting behaviours at birth. 

Keywords: Postpartum Parenting Behavior, Mother-Child Interaction, Attachment 
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EKTOPİK GEBELİĞİN TEK DOZ METOTREKSAT İLE TEDAVİSİNDE BAŞARIYI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zeynep SOYMAN 

Türkiye 

Öz: Ektopik gebelik, gebeliğin uterin kavite dışında oluşması olarak tanımlanmaktadır. Birinci trimes-

terde maternal mortalite ve morbiditenin önde gelen sebeplerindendir. Medikal tedavisinde bir folik asit 

antagonisti olan metotreksat kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı ektopik gebelik tedavisinde tek doz 

metotreksat kullanımının başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Bu retrospektif çalışmaya 

Ocak 2014 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında hastanemizde ektopik gebelik nedeniyle tek doz metotreksat 

tedavisi alan 87 hasta dahil edildi. Hastalar tek doz metotreksat tedavisi başarılı olan (n = 57) ve olmayan 

(n = 30) olarak iki gruba ayrıldı. Tek doz metotreksat tedavisi sonrası 4. ve 7. günler arasında serum ß-

hCG değerinde %15'den az düşüş izlemesi, hemodinamik instabilite gelişmesi ve rüptür şüphesi tedavi 

başarısızlığı olarak kabul edildi. Demografik, klinik ve laboratuvar bulgular her iki grup arasında karşı-

laştırıldı. Tek doz metotreksat tedavisinin başarı oranı % 65,5 olarak bulundu. Tedavi başarısız olan 

grupta 16 hastaya ikinci doz metotreksat tedavisi verilirken, 14 hastaya cerrahi tedavi uygulandığı sap-

tandı. İki grup arasında geçirilmiş tubal cerrahi, ektopik gebelik öyküsü, rahim içi araç kullanımı ve 

ovülasyon indüksiyonu gibi risk faktörleri açısından anlamlı fark izlenmedi. Tedavi başarılı olan grupta 

serum ß-hCG değeri 1181,63 ± 1175,22 iken, tedavi başarısız olan grupta serum ß-hCG değeri 2415,53 

± 2016,05 olarak bulundu. Serum ß-hCG değeri, tedavi başarılı olan grupta tedavi başarısız olan gruba 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Ektopik gebelik tedavisinde tek doz 

metotreksat kullanımı etkin ve güvenilir bir seçenektir. Tek doz metotreksat tedavisinde başlangıç ß-

hCG değeri tedavi başarısı öngörmede fayda sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ektopik Gebelik, Metotreksat, ß-Hcg 
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HİSTEREKTOMİ GEREKTİREN PLASENTA PREVİA OLGULARININ DEMOGRAFİK 

VERİLER VE PLASENTA LOKALİZASYONU İLE İLİŞKİSİ 

Özgür Deniz TURAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Plasenta previa (PP), internal servikal os üzerinde uzanan plasental dokunun varlığını ifade 

eder. Doğum şekli sezeryan şeklinde olup doğum sonrası histerektomi riskini artırmaktadır. Çalışma-

mızda, histerektomi yapılan ve yapılmayan PP olguları karşılaştırılarak histerektomi riskini artıran fak-

törler araştırılmıştır. Materyal ve metod: Ocak 2016- Ekim 2020 tarihleri arasında Adnan Menderes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde sezeryan sonrası histerektomi yapı-

lan 24 hasta (çalışma grubu) ile sezeryan ile doğumu gerçekleştirilen 25 PP tanılı olgular (kontrol grubu) 

retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, plasenta lokalizasyon-

ları, previa tipi, doğum haftası, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri, verilen kan ürünleri, 

fetal APGAR skorları ile doğum kiloları kaydedildi. Parametreler histerektomi yapılıp yapılmamasına 

göre gruplandırılıp karşılaştırıldı. Sonuçlar: Çalışma grubunun yaş ortalaması 33.6±4.8 yıl, vücut kitle 

endeksleri (BMİ) 27.6±3.9, sezeryan haftası 35 ±2.1; kontrol grubunda ise sırasıyla 32.9±4.4 yıl, 29.9 

±4.2, 36.2 ±2.4 hafta olarak kaydedildi. Plasenta anterior lokalizasyonu çalışma grubunda 22 (%66.7) 

kontrol grubunda 11 (%33.3) hastada; posterior lokalizasyon ise çalışma grubunda 3 (18.8), kontrol 

grubunda 13 (%81.3) hastada izlendi (p=0.02). Plasenta tipi açısından (total, subtotal, alt segment yer-

leşimli) gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05). 1. dakika APGAR skoru ve fetal ağırlık çalışma gru-

bunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük bulunurken (p<0.05); önceki sezeryan sayısı, verilen 

eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma sayısı ise histerektomi grubunda anlamlı şekilde yüksek 

bulundu (p<0.05). Hasta yaşı, BMİ, düşük sayısı, sezeryan haftası, operasyon öncesi ve sonrası hemog-

lobin değerleri açısından ise fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Plasentanın ön uterin duvar yerleşimli ve 

geçirilmiş sezeryan sayısının fazla olduğu plasenta previa olgularında histerektomi riski artırıyor gibi 

görünmektedir. Bu durum klinikte göz önünde bulundurulmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Plasenta Previa, Histerektomi, Sezeryan 
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KADIN-DOĞUM SERVİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN/ EBELERİN MİZAH 

TARZLARI NASILDIR? 

Şadiye ÖZCAN, Nurcan KIRCA 

Türkiye 

Öz: Amaç: Mizah, en genel tanımı ile olaylar ve durumların eğlenceli yönünü görebilme becerisidir. 

Terapötik mizah gülümsemenin ve kahkahanın gücünün hastaları iyileştirmeye yardımcı olmak için kul-

lanılmasıdır. Mizahı hasta tedavisinin odağı olarak belirlemek hastaların gülümsemesine sebep olur, 

onlara çare olur, umut olur, tedavi süreçlerini olumlu olarak etkiler. Bu araştırmanın amacı kadın-doğum 

servisinde hemşirelerin/ebelerin mizah tarzlarının nasıl olduğunu, mizah tarzlarını etkileyen faktörlerin 

neler olduğunu araştırmaktır. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte çalışmadır. Araştırma-

nın verileri 1 Nisan- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında herhangi bir kriter olmaksızın Türkiye’nin doğu-

sunda iki hastanenin kadın doğum servisinde çalışan 52 hemşireden/ebeden Mizah Tarzları Ölçeği kul-

lanılarak toplandı. Bu ölçek 7’li Likert tipinde olup 32 sorudan oluşmaktadır. Ölçek, mizah tarzlarını 

kendini geliştirici mizah, katılımcı mizah, kendini yıkıcı mizah ve saldırgan mizah olarak ayırmıştır. Bu 

dört boyut da uyumlu-olumlu mizah (kendini geliştirici ve katılımcı mizah) ve uyumsuz-olumsuz mizah 

(kendini yıkıcı ve saldırgan mizah) olarak gruplanmaktadır. Her alt boyut 8’er maddeden oluşmaktadır. 

Araştırmaya başlamadan önce Klinik araştırmalar etik kurulundan onay alındı (tarih: 13.02.2019; onay 

no: 33216249-604.01.02-E.9053). Araştırmaya katılan tüm hemşirelerden yazılı ve sözlü onam alındı. 

Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 35.23±7.65 olup %66.2’si lisans mezunu, %65’i hemşiredir. Ka-

tılımcıların %61.5’i çabuk sinirlenmediğini, %30. 8’i hastalarla iletişiminin orta düzeyde olduğunu be-

lirtti. Katılımcıların en yüksek puan ortalamalarının katılımcı mizahta (38.01±7.60) olduğu belirlendi. 

Katılımcıların çabuk sinirlenmelerinin uyumlu-olumlu mizahlarını (t=-4.465; p=0.000); eğitim düzey-

lerinin ise kendini geliştirici mizahlarını (F=3.552; p=0.036); etkilediği bulundu. Sonuç: Araştırmamız-

daki katılımcıların mizah tarzları orta düzeydedir. Mizah tarzlarını etkileyen en önemli faktörün çabuk 

sinirlenme olduğu bulundu. Çabuk sinirlenen katılımcıların mizahları çabuk sinirlenmeyenlere göre 

daha olumsuzdur. 

Anahtar Kelimeler: Mizah Tarzları, Hemşirelik Bakımı, Kadın-Doğum Servisi 
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ÇOCUK KLİNİKLERİNDE TERAPÖTİK OYUNUN KULLANILMASI 

Şeyda BİNAY YAZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Hastalık, hastaneye yatma, tanı, tedavi ve cerrahi işlemler çocuklarda korku, anksiyete, stres 

ve ağrı gibi olumsuz deneyimlere neden olmaktadır. Bu zorlu işlemlerde çocukların ağrıyı azaltmak, 

stres, korku ve anksiyete gibi durumlarla baş etmesine kolaylaştırmak için etkili iletişim ve terapötik 

oyun gibi kavramlar kullanılmaktadır. Amaç: Bu derleme makalenin amacı çocuk kliniklerinde terapötik 

oyunun önemini vurgulamaktır. Bu doğrultuda literatür incelenmiş olup terapötik oyunun türleri, hem-

şirelik uygulamalarında kullanılması ve çocuk sağlığı için yararları açıklanmıştır. Yöntem: Bu makale, 

literatür incelenmesi sonucu geleneksel derleme tarzında yazılmıştır. Bulgular: Terapötük oyun, çocuk-

larla etkili iletişimde önemli bir yere sahiptir. Çocukların fiziksel, psikososyal, psikoseksüel ve bilişsel 

yönden gelişimlerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Çocuğun hastaneye yatma, tıbbi-cerrahi işlem ve 

ameliyata hazırlık aşamalarında oyun etkili bir iletişim aracı olabilmektedir. Oyun, bir yandan çocuğun 

kendisini ifade etmesini yardımcı olurken, diğer yandan çocuğun dikkatini başka yöne çekerek ağrı, 

korku gibi durumlarla baş etmesini kolaylaştırır. Çocukların yaş gruplarına göre oyunların türleri değiş-

mektedir. Bu oyunların bilinmesi çocuk sağlığı açısından önem arz etmektedir. Sonuç: Çocuk klinikle-

rinde hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından terapötik oyunun kullanılması hastaneye ya-

tan çocuğun sağlığı için önemli ve gereklidir. Aynı zamanda çocuklar işlemlere hazırlanırken çocuk, 

aile ve hemşire açısından süreci kolaylaştırması ve terapötik oyunun daha etkin kullanabilmesi için bu 

makalenin kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyun, Hemşire 
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BEBEK BESLENMESİNDE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ REHBERLERİN İNCELENMESİ 

Şeyda BİNAY YAZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Anne sütü, bebekler ve özellikle yeni doğanlar için en önemli besin kaynağıdır. Dünya Sağlık 

Örgütü, bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca su ve başka sıvı ve katı besinler almadan sadece 

anne sütü almalarını, 6. aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini 

önermektedir. Amaç: Bebek beslenmesinde anne sütü ile ilgili rehberlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu makale, sağlıkla ilgili önde gelen kurum ve kuruluşların web siteleri taranarak anne sütü 

ile ilgili rehberlerin incelenmesi sonucu geleneksel derleme tarzında yazılmıştır. Bulgular: Yapılan lite-

ratür taramasında, bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili uluslararası düzeyde Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ/WHO), Unicef, National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) ve American Academy of Pediatrics (AAP) gibi kurumların rehberleri bulunmaktadır. Ulusal 

düzeyde ise ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve derneklerin oluşturduğu 

rehberler bulunmaktadır. Bu rehberler ebeveynler, ebeler, hemşireler, hekimler, diyetisyenler ve diğer 

sağlık çalışanları için bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili temel ve güncel bilgileri içermektedir. 

Sonuç: Anne sütü ve beslenme ile ilgili rehberler, çocuk kliniklerinde çalışan ebe, hemşire, hekim, di-

yetisyen ve diğer sağlık çalışanları için güncel bilgileri takip etmeleri konusunda gereklidir. Ayrıca bu 

rehberler, bebek beslenmesi konusunda aileye verilen bakım ve desteğin etkinliğini açısından da önem-

lidir. Bu doğrultuda bu makalenin literatüre katkı sağlayacağı ve sağlık çalışanlarının rehber kullanımını 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Bebek, Beslenme, Rehber, Yenidoğan 
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BIRTH WEIGHT AND PREDICTIVE MEASURES FOR NEWBORNS 

Felicia Di DIO 

Italy 

Abstract: Foundation: Preterm birth, intrapartum-related difficulties (birth asphyxia or difficulty breat-

hing upon entering the world), contaminations and birth deserts represented most of neonatal passings 

in 2017. Low birth weight and amniotic liquid with meconium are factors related with perinatal 

asphyxia. The point of this investigation was to direct a meta-examination to assess the influence of 

meconium in the amniotic liquid and low birth weight on the danger of asphyxia in newborns dependent 

on the consequences of past comparable examinations. Subjects and Method: This was a deliberate audit 

and meta-investigation following the PRISMA stream graph. The equation for PICO is as per the fol-

lowing: P= infant, I= blended amniotic liquid in with low birth weight, C = clear amniotic liquid and 

typical birth weight (≥2,500 g). Database: PubMed, Google Scholar, Clinical Key, Springer Link and 

Science Direct with keywords ("asphyxia" OR "birth asphyxia") AND ("meconium stained amniotic" 

OR "meconium stained alcohol" OR "meconium stained amniotic alcohol") AND "Low birth weight" 

AND "newborns" AND "cross sectional". The exploration incorporation rules were full content articles 

and in English. Articles distributed from 2010 to 2020. The investigation configuration was cross-sec-

tional with multivariate examination utilizing Revman 5.3 and results announced in changed chances 

proportion (aOR). End: Amniotic meconium and low birth weight increment the frequency of infant 

asphxia. Early location in legitimate control and observing of work, improvement of a comprehensive 

partograph and satisfactory pre-birth care with the arrangement of social help diminishes the recurrence 

and negative impacts of perinatal asphyxia.  

Keywords: Meconium in The Amniotic Liquid, Low Birth Weight, Asphyxia, Infants 
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MATERNAL MILK AND RELATIONSHIP WITH CHILD COGNITIVE ABILITY 

Oddone Di BERARDINO 

Italy 

Abstract: Foundation: Language improvement is a person's capacity to dominate jargon, discourse, 

punctuation, and elocution morals inside a specific timeframe as indicated by age advancement. Bosom 

milk is the best nourishment for infants, since it contains all the supplements required in the perfect add 

up to advance a kid's development and improvement. The reason for this examination was to investigate 

the impact of breastfeeding on youngsters' language advancement by utilizing meta-examination. Sub-

jects and Method: This was a methodical audit and meta-investigation. The articles utilized in this 

examination were acquired from a few information bases including PubMed, Google Scholar, and Sprin-

ger Link. The articles utilized in this investigation were those distributed from 1999-2020. The article 

search was done by considering the qualification measures characterized utilizing the PICO model. The 

populace in the examination were children matured 2 months to 6 years of age with intervention through 

getting bosom milk, the correlation was that the result was not given bosom milk as language develop-

ment. Watchwords for looking through articles are as per the following: "language improvement" AND 

"breastfeeding" OR "breastmilk" AND "youngster" AND "observational". The articles remembered for 

this investigation are full content articles with an observational examination plan. Articles were gathered 

utilizing PRISMA stream charts. Articles were examined utilizing the Review Manager 5.3 application. 

End: Language advancement improved kids' language improvement.  

Keywords: Breastfeeding, Breastmilk, Language Advancement 
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PREMATURE BODY WEIGHT AND TEMPERATURE ASSOCITED WITH CARE 

Osvaldo NÚNEZ  

Argentina 

Abstract: Foundation: Preterm birth is the main source of death in little children by 7.5% - 12.5% in 

different areas of the world. Untimely is one of the reasons for low birth weight and is a factor that 

expands the danger of hypothermia. Kangaroo Mother Care is an amazing and simple to-utilize strategy 

for improving the drawn out wellbeing and prosperity of untimely children. This investigation meant to 

assess the normal impact of Kangaroo Mother Care treatment on expanding body weight and tempera-

ture of untimely newborn children. Subjects and Method: This was a meta-investigation and a methodi-

cal. The articles utilized were gotten from PubMed, Science Direct and Google Scholar. The considera-

tion measures utilized were full content articles with the Randomized Control Trial (RCT) plan, the 

investigation subjects were untimely babies, the treatment furnished was Kangaroo Mother Care with a 

correlation of regular consideration, weight and temperature appraisal of untimely newborn children 

utilizing standard scales and thermometers, articles published in English. The PICO research issues are 

as per the following. Population= premature infants. Intervention= Kangaroo Mother Care. Compari-

son= Conventional Method Care. Outcome= weight and temperature of untimely babies. This examina-

tion utilized the impact size (Standardized Mean Difference). Meta examination was performed utilizing 

RevMan 5.3 with a Random Effect Model. End: Kangaroo Mother Care is powerful in expanding body 

weight and temperature in untimely babies  

Keywords: Kangaroo Care, Skin-To-Skin Contact, Weight, Temperature, Preterm Newborn Child 
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BIRTH WEIGHT PROBLEM AND EFFECT OF DISEASES 

Irakli JANASHIA  

Georgia 

Abstract: Foundation: Malaria is a parasitic irresistible illness. Intestinal sickness adds to horribleness 

and mortality in high-hazard gatherings, to be specific pregnant ladies and youngsters under five. Jungle 

fever infection during pregnancy can unfavorably influence both the mother and the baby, including 

maternal pallor, unsuccessful labor, preterm work, intrauterine development hindrance, and the conve-

yance of newborn children with low birth weight (LBW). This investigation means to examine the size 

of the impact of intestinal sickness contamination on the frequency of LBW by a meta-examination 

study. Subjects and Method: This was an orderly survey and meta-investigation directed by following 

the PRISMA stream chart. The way toward looking for articles is helped out through a diary information 

base which incorporates: PubMed, Springer Link, Google Scholar and Science Direct by choosing ar-

ticles distributed in 2000-2020. Watchwords utilized include: "Jungle fever infection AND low birth 

weight", "intestinal sickness during pregnant "AND" low birth weight", "jungle fever during pregnant 

AND low birth weight AND changed proportion". The incorporation rules were full paper articles with 

observational examination configuration, articles utilizing English, multivariate investigation utilized 

with changed chances proportion. Articles that meet the prerequisites are investigated utilizing the Rev-

men5.3 application. End: Malaria disease builds the danger of low birth weight.  

Keywords: Intestinal Sickness Contamination, Low Birth Weight 
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MALNUTRITON PROBLEM AND SUPPORT OF SUPPLEMENTS IN ACUTE ILNESSES 

Ottilia SPAGNOLO  

Italy 

Abstract: Foundation: Acute lymphoblastic leukemia in youngsters is a case regularly found in kids 

under 15 years with a level of 30-40%. As indicated by information from the clinical record establish-

ment of Dr. Kariadi Hospital, the quantity of kids under 15 years of age with LLA hospitalized during 

2015 - 2019 was 526 cases with a demise pace of 69 patients. The treatment cycle is very intricate on 

the grounds that it requires some investment and requires dynamic contribution between wellbeing la-

borers and guardians. This investigation means to depict the nourishing help of kids with Acute Lymp-

hoblastic Leukemia (ALL) during the chemotherapy cycle in Semarang Subjects and Method: This was 

a subjective report with a phenomenological viewpoint. The examination was directed at Dr. Kariadi 

Hospital, Semarang. The example was taken by utilizing purposive inspecting. The devices utilized in 

this investigation were cellphones, talk with aides and field notes rules. The information assortment 

technique is by meeting, perception and document examination. Information investigation was perfor-

med utilizing the Analysis Interactive model of Miles and Huberman. Results: This examination shows 

5 topics, specifically a depiction of the subject's condition, physiological issues during the chemotherapy 

cycle, wholesome help during the chemotherapy cycle, healthful information, and socio-financial mat-

ters. End: Nutritional help for youngsters with Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) during the che-

motherapy cycle is as yet not ideal. This is affected by physiological issues that emerge during the 

chemotherapy cycle and furthermore in light of the qualities of every youngster, the restricted informa-

tion on the friend about the idea of a sound eating routine by picking the correct food fixings and the 

financial elements of the members who guarantee to be restricted in giving solid and nutritious admis-

sion.  

Keywords: Wholesome Help, Intense Lymphoblastic Leukemia, Chemotherapy 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

509 

HEALTH AND SOCIAL COMPLETENESS EFFECT IN CHILDCARE 

Juan IBAÑEZ  

Argentina 

Abstract: Foundation: Around 2-3 million passings each yearwere brought about by infections that 

could be prevented by inoculation. Inoculation is a work to effectively expand an individual's resistance 

against an illness. Fundamental immunization can protect newborn children from sicknesses that can be 

forestalled by vaccination. This investigation planned to break down the components at the individual 

level and the integrated wellbeing post level that influenced the total fundamental inoculation status of 

babies. Subjects and Method: This was an observational scientific examination with a cross-sectional 

plan. The investigation was directed at 25 Integrated Health Posts (posyandu) in Pacitan, East Java. An 

example of 200 newborn children matured 12-23 months was chosen haphazardly. The needy variable 

was finished essential inoculation. The free factors were information, self-adequacy, result desires, vi-

carious learning, wellbeing laborers uphold, social capital, and posyandu layers. The information was 

dissected utilizing a different staggered strategic relapse. Results: Complete essential inoculation status 

expanded with great information. End: Complete essential inoculation status increments with great in-

formation, high self-adequacy, positive result desires, had done vicarious learning, and solid social ca-

pital. Coordinated Health Post layers contextually affect the total fundamental vaccination status.  

Keywords: Fundamental Inoculation, Logical Impact, Social Psychological Hypothesis, Social Capital 
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COMPLEMENTARY NUTRITION FACTORS IN CHILDREN UNDER FIVE 

Joy BHARADWAJ  

Bangladesh 

Abstract: Foundation: One of the Sustainable Development Goals (SDGs) focuses in 2030 is to end all 

types of ailing health, including diminishing hindering, which is as yet a worldwide issue. Stunting is 

straightforwardly and adversely influenced by birth length, select breastfeeding, and complementary 

benefiting from time. This investigation intends to assess the greatness of the impact of non-restrictive 

breastfeeding and wrong complementary breastfeeding on the frequency of hindering in youngsters un-

der five utilizing a meta-examination study. Subjects and Method: This meta-investigation study was 

led by choosing articles distributed in the years 2010-2020, from the PubMed, Google Scholar, and BMJ 

information bases. Article look are completed by thinking about the qualification models. This article 

was gathered for multi month utilizing the accompanying catchphrases: "Selective Breastfeeding" AND 

"Complementary Feeding" AND "Hindering". The consideration models were full content investigation, 

youngsters under five years old, non-select breastfeeding intervention and integral taking care of were 

not on schedule, the result of the article was hindering by observational examination, and the outcomes 

were accounted for in changed chances proportion (aOR). Qualified articles were investigated utilizing 

Review Manager 5.3 program. Results: Fifteen articles were assessed in this investigation with a cross 

sectional and case control study plan. End: Non-restrictive breastfeeding and MP ASI not on time have 

a danger of hindering.  

Keywords: Stunting, Restrictive Breastfeeding, Integral Breastfeeding, Meta-Examination 
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EFFECT OF UNWANTED PREGNANCY ON WELLBEING 

Yokouchi TAKAO  

Japan 

Abstract: Foundation: World information shows that depression has a half higher rate to accur in ladies 

because of hormonal, hereditary, psychosocial and social pressure changes. World information likewise 

shows that 13% of baby blues ladies experience misery. In non-industrial nations, postpartum discoura-

gement was high, which is at 19.8%. One of the danger factors that impact the occurrence of post preg-

nancy anxiety is spontaneous pregnancy. This examination means to assess the extent of the impact of 

spontaneous pregnancy on post birth anxiety dependent on various past comparative investigations. 

Subjects and Method: This was a deliberate survey and meta-examination. The articles utilized in this 

investigation were gotten from a few databases, including PubMed, Google Scholar, and Springer Link. 

The articles utilized in this examination were articles distributed from 2005-2020. The article search 

was completed by considering the qualification measures characterized utilizing PICO. The populace in 

this examination included baby blues moms with mediation, specifically impromptu pregnancy, the cor-

relation in particular arranged pregnancy and the result was post pregnancy anxiety. The catchphrases 

to search for articles were: "spontaneous Pregnancy" AND "postpartum misery OR" postnatal discou-

ragement" "impromptu pregnancy" AND "post birth anxiety" AND "changed chances proportion". The 

articles remembered for this investigation were full content articles with an observational examination 

plan. Articles were gathered utilizing PRISMA stream outlines. Articles were investigated utilizing the 

Review Manager 5.3 application. End: A spontaneous pregnancy builds the danger of post birth anxiety.  

Keywords: Unplanned Pregnancy, Postpartum Discouragement, Postnatal Misery 
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EFFECT OF NUTRITIONS ON EARLY AGE ILNESS PREVENTION 

Patrick RIGG  

Australia 

Abstract: Foundation: Inadequate healthful admission can influence the body state of young ladies, one 

of impacts is expanding the rate of pallor. The Health Belief Model hypothesis can decide how an indi-

vidual will act in determining the dietary admission devoured each day, particularly nourishments that 

can forestall paleness. This investigation meant to decide the impact of the iron-enhanced program, 

intrapersonal and social components on wholesome admission for weakness counteraction among fe-

male youths in secondary school in Yogyakarta. Subjects and Method: This investigation was an obser-

vational scientific examination with a partner review approach. The example was selected by purposive 

examining with an example size of 120 investigation subjects. Information were broke down utilizing 

staggered straight relapse investigation with the Stata 16 program. Results: Nutritional admission for 

sickliness prevention in female young people has expanded with the iron enhancement program Nutri-

tional consumption for the anticipation of pallor among juvenile diminished with high saw boundary. 

There was no logical impact of school on dietary admission for iron deficiency avoidance among female 

juvenile. End: There was an impact of the blood-enhanced program, family pay, and the Health Belief 

Model build (saw defenselessness, seen reality, seen benefits and saw hindrances) on dietary admission 

for pallor counteraction among female juvenile. There was no logical impact of school on nourishing 

admission for weakness counteraction among female juvenile.  

Keywords: Iron Enhancements, Pallor, Health Belief Model 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

513 

AGE EFFET ON FERTILIZATION OF FEMALE ADOLESCENTS 

Sad bin MUZAMMIL 

Malaysia 

Abstract: Foundation: One of the significant stages in vitro preparation (IVF) achievement is the unde-

veloped organism move (ET). Numerous examinations are looking at the impact of maternal variables 

on in vitro fertilization results. Notwithstanding, examines that are simply up to the ET stage are as yet 

uncommon. This examination planned to demonstrate whether maternal variables, especially age, endo-

metriosis, PCOS, and heftiness, influence ET accomplishment in IVF. Subjects and Method: This was 

a scientific observational examination with a case-control plan. An example of 111 patients who go 

through IVF at Sekar Fertility Clinic, Dr. Moewardi Surakarta, was chosen by complete testing. The 

needy variable was the ET achievement. The autonomous factors were maternal age, history of endo-

metriosis, PCOS, and corpulence. The information were investigated by a different calculated relapse. 

Results: The commonness of ET accomplishment in IVF from January 2014 to November 2019 at Sekar 

Fertility Clinic, Dr. Moewardi, was 65.77% (73 of 111 cycles). Just a background marked by endomet-

riosis could influence the ET achievement which was statistically huge. ET achievement was influenced 

by age, PCOS, and corpulence, however it was not measurably critical. End: Endometriosis influences 

the ET achievement in IVF, and it is factually huge. While age, PCOS, and corpulence influence the ET 

accomplishment in IVF, however they are not measurably critical.  

Keywords: Undeveloped Organism Move, In Vitro Preparation, Endometriosis, Polycystic Ovarium 

Condition 
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ANALYSIS OF WAY ON THE HEALTH EFFECT ON INFANTS 

Serge NOSBUSCH  

Luxembourg 

Abstract: Foundation: One pointer of a nation's advancement is the newborn child death rate. Baby 

mortality is influenced by numerous components, both exogenous and endogenous. This examination 

expected to decide the variables making critical newborn child mortality diminish baby mortality in 

Karanganyar Regency. Subjects and Method: This investigation was an observational examination with 

a cross-sectional plan. This investigation was directed in Karanganyar Regency from February to May 

2020. The example was 200 investigation subjects. The example was chosen by fixed sickness testing. 

The models were infants matured multi month to less than 2 years. The factors noticed for the impact 

were newborn child mortality, spotless and sound life conduct, selective breastfeeding, parental pay, 

maternal schooling, baby wholesome admission, inoculation status, birth weight of babies, disease his-

tory of babies, wellbeing administrations, neatness of the home climate. The information was gathered 

by a bunch of polls and dissected utilizing way investigation with Stata rendition 13. Results: The danger 

of newborn child mortality expanded by the tidiness of the home climate. Newborn child mortality was 

influenced by implication by restrictive breastfeeding, parental pay, maternal training, birth weight of 

babies, inoculation status, and medical services offices. End: Infant mortality is straightforwardly influ-

enced by the tidiness of the home climate, spotless and solid life conduct, healthful admission of babies, 

and sickness history of newborn children. Baby mortality is by implication influenced by select breast-

feeding, parental pay, maternal schooling, birth weight of newborn children, vaccination status, and 

medical care offices.  

Keywords: Healthy Conduct, Determinant Baby Mortality, Way Examination 
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IMMUNE FACTORS AMONG INFANTS AND BIGGER EFFEC ON COMMUNITY 

Bekjan MALDYBAYEV  

Kyrgyzstan 

Abstract: Foundation: Immunization plans to lessen grimness, mortality, and inability because of anti-

body preventable illnesses. Numerous youngsters in Indonesia have not gotten any vaccination, or their 

inoculation status is deficient. Endeavors should be made to bring issues to light of guardians to take an 

interest in finishing their kid's inoculation. This investigation planned to dissect the social factors that 

impact the completeness of vaccination in babies Subjects and Method: A cross-sectional investigation 

directed at 21 wellbeing habitats in Karanganyar, Central Java, from January to March 2020. Subjects 

were 200 moms with kids matured 12-23 months that were chosen utilizing a fixed infection inspecting 

strategy. The ward variable was the culmination of vaccination. The free factors at level 1 were educa-

tion, information, data and schooling, seen benefits, seen hindrances, expectations, subjective standards, 

and perspectives. The autonomous variables at level 2 were the logical wellbeing community. The in-

formation was gathered by questionnaire and examined utilizing a staggered investigation. Results: 

Complete vaccination in newborn children presumably happened with high maternal training. Wellbeing 

focus accreditation indicated a relevant impact fair and square of culmination of vaccination with Intra-

Class Correlation (ICC)= 20.42%. End: Immunization culmination in newborn children increments with 

high maternal schooling, great information, high saw benefits, solid goals, steady emotional standards, 

inspirational mentalities. Fulfillment of vaccination decreased with a major apparent boundary. Wellbe-

ing focuses affect the completeness of inoculation in babies.  

Keywords: Vaccination Fulfillment, Wellbeing Focus Setting, Staggered Investigation 
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EARLY MARRIAGE AMONG YOUNG FEMALE COMMUNITY AND RELATIONSHIP 

WITH HEALTH 

Baheej AL-KAZI  

Qatar 

Abstract: Foundation: Early marriageis driven by neediness and has manyeffectson young ladies' well-

being: expanded danger for explicitly sent sicknesses, cervical disease, jungle fever, demise during la-

bor, and obstetric fistulas. Young ladies' posterity are at expanded danger for untimely birth and passing 

as youngsters, babies, or kids. This examination meant to research the relevant impact of accepted prac-

tice on early marriage among young ladies in Lampung, utilizing staggered. investigation. Subjects and 

Method: This was a case control study led in Metro, East Lampung, Indonesia, from May to June 2018. 

An example of 200 ladies was chosen by irregular inspecting, involving 50 ladies who got hitched at 

under 21 years old and 150 ladies who got hitched at ?21 years old. The needy variable was early mar-

riage. The needy factors were self viability, family pay, family uphold, enlightening access at level 1 in 

staggered investigation. Accepted practice were put at level 2 in staggered investigation. The informa-

tion were gathered by poll and investigated by staggered examination. Results: Marital age was defer 

without help from anyone else viability. Conclusion: Marital age is diminished by solid self-viability, 

high family pay, solid family backing, and admittance to positive data. Normal practice contextually 

affects conjugal age delay.  

Keywords: Conjugal Age Deferment, Self-Viability, Family Pay, Family Uphold, Admittance To Posi-

tive Data, Accepted Practice 
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EFFECT OF ECONOMIC FACTORS ON WEIGHT WITHIN BIRTH 

Aseela EL-BEYDOUN  

Libya 

Abstract: Foundation: Wasting is a significant medical issue. Universally, squandering represents 4.7% 

of all passings of kids matured under 5 years. By and large, multiple times bound to pass on than their 

solid partners. This examination planned to research the impact of financial, birth weight, and nourish-

ment admission with squandering in Boyolali, Central Java, utilizing staggered investigation. Subjects 

and Method: This was a logical observational investigation with a case control plan. The investigation 

was led in Boyolali, Central Java, from April to May 2018. 25 posyandus (incorporated wellbeing posts) 

were chosen and situated at level 2 in the staggered model (MLM) examination. An example of 200 

youngsters under five was chosen for this investigation by fixed sickness inspecting and situated at level 

1 in the MLM. The reliant variable was squandering. The free factors were birth weight, sustenance 

admission, maternal instruction, family pay, and family size. Information on squandering was estimated 

by microtoise and weight scale. Sustenance admission was estimated by food review. Different factors 

were gathered by survey. Information were investigated by a MLM examination. Results: The danger 

of squandering diminished with high family pay. End: The danger of squandering diminishes with high 

family pay, high maternal instruction, little family size, ordinary birth weight, great dietary admission. 

Posyandu contextually affects squandering.  

Keywords: Squandering, Financial, Birth Weight, Sustenance Admission, Kids Under Five 
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PREPARATION TO BIRTH WITH RELIEVING TECHNICS: A CASE STUDY AMONG 

YOUNG FEMALES 

Azem TOKTOSUNOV  

Kyrgyzstan 

Abstract: Foundation: Birth readiness and confusion status is a system that empowers pregnant ladies, 

their families, and networks to viably get ready for births and manage crises, on the off chance that they 

happen. It is a critical segment of internationally acknowledged safe parenthood programs. This exami-

nation expected to decide factors related with birth readiness in Wonogiri, Central Java. Subjects and 

Method: This was a cross-sectional examination did in Wonogiri, Central Java, from April to May 2018. 

An example of 200 pregnant ladies was chosen by bunch testing. The needy variable was birth readiness. 

The autonomous factors were gestational age, equality, maternal instruction, maternal information on 

birth sign, spouse backing, and wellbeing work force job. The information was gathered by survey and 

investigated by way examination, run on Stata 13. Results: Birth readiness was decidedly influenced by 

great maternal information on birth sign. Birth readiness was in a roundabout way influenced by gesta-

tional age, maternal training, and equality. End: Birth readiness is decidedly influenced by great mater-

nal information on birth sign, spouse backing, and wellbeing work force job. Birth readiness is in a 

roundabout way influenced by gestational age, maternal schooling, and equality.  

Keywords: Birth Readiness, Gestational Age, Schooling, Information, Spouse Uphold, Wellbeing Fa-

culty Job 
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PSYCHOSOCIAL FACTORS TO DETERMINE LIFE QUALITY IN CHILDREN UNDER 

EIGHTEEN YEARS OF AGE 

Salvador PIRES  

Portugal 

Abstract: Foundation: Studies have demonstrated that hindered youngsters are bound to begin school 

later, perform all the more ineffectively on intellectual working tests, and are bound to exit school. In 

future, grown-ups who are hindered as youngsters procure 20% not exactly tantamount grown-ups who 

were not hindered and are 30% bound to live in neediness and less inclined to work in talented work. 

This examination expected to inspect the life-course biopsychosocial determinantsof hindering in yo-

ungsters under five years of agein Karawang, West Java, utilizing a way investigation model. Subjects 

and Method: This was a case control study completed inTunggakjati, Rengasdengklok, Kutawaluya, 

Pedes, and Medangasem people group wellbeing focuses, Karawang, West Java, from April to May 

2018. An example of 225 kids under five was chosen for this investigation by fixed infection testing, 

comprising of 75 hindered youngsters and 150 typical kids. The reliant variable was hindering. The 

autonomous factors were maternal tallness, maternal center upper arm circuit (MUAC), low birthweight 

(LBW), history of contamination sickness, maternal training, elite breastfeeding, correlative taking care 

of, and family uphold. Youngster tallness was estimated by infantometer or microtoice. Different factors 

were estimated by survey. The information was dissected by way investigation run on Stata 13. Results: 

Stunting expanded with LBW and history of disease ailment. Hindering was by implication influenced 

by maternal MUAC, maternal instruction, selective breastfeeding, and family uphold. End: Stunting 

increments with LBW and history of contamination sickness, however diminishes with maternal tallness 

?150 cm and proper correlative taking care of. Hindering is in a roundabout way influenced by maternal 

MUAC, maternal instruction, restrictive breastfeeding, and family uphold.  

Keywords: Hindering, Life-Course, Biopsychosocial, Youngsters Under Five 
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PREGNANT MOTHERS AND MATERNAL FEEDING APPLICATIONS 

Kaiden THOMAS  

New Zealand 

Abstract: Foundation: Exclusive breastfeeding can be seen from the part of the world in which in 2006, 

WHO (World Health Organization) gave a Child Growth Standard which is then applied all through the 

world. The substance is to stress the significance of breastfeeding just to newborn children from birth to 

a half year old enough. From that point forward, the child starts to be given integral nourishments 

adjacent to ASI. Information from the Health Profile of Bengkulu Province in 2014 demonstrated that 

lone 20.67% of babies matured 0-6 months get selective breastfeeding from the absolute number of 

newborn children matured 0-6 months ie 12.508 (Health Office, 2014). The reason for this investigation 

is to get inside and out data about the usage of pre-birth class on select breastfeeding at network well-

being focus. Subjects and Method: The subjective exploration configuration utilized was Rapid Assess-

ment Procedures, which is a subjective methodology or study. The number of inhabitants in moms who 

have 0-6 months old infant test was 16 individuals while the others were 4 heads of network wellbeing 

focus, maternity specialist, and unit. At that point the data got was handled and dissected its topic (in-

formation decrease, information introduction, end/confirmation) and afterward was tried for its legiti-

macy with triangulation. Results: The absence of function of pregnant mother class in expanding elite 

bosom taking care of is brought about by different components. The act of restrictive breastfeeding 

effectively performed by bigger witnesses is because of the strategies of maternity suppliers and post-

maternal conditions for both mother and newborn child. For the maternal and kid wellbeing program, it 

is relied upon to have the option to direct intermittent assessment of the pre-birth class.  

Keywords: Elite Breastfeeding, Aim and Classes of Pregnant Ladies 
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DEVELOPMENT AMONG CHILDREN UNDER EIGHTEEN YEARS AGE 

Alexander WHITFORD  

Australia 

Abstract: Foundation: The initial five years of a childs life are basic for improvement. The encounters 

youngsters have in these years help shape the grown-ups they will turn into. Parent relationship with 

their youngsters has a major influence in the manner kids learn and create. This examination intended 

to analyze factors related with advancement in youngsters under five years old. Subjects and Method: 

This was a cross sectional investigation directed at 20 posyandus (coordinated wellbeing posts), Ngemp-

lak, Boyolali, Central Java, from May 5 to June 10, 2018. An absolute example of 203 kids under five 

years old was chosen by straightforward irregular inspecting. The needy variable was kid advancement. 

The autonomous factors were maternal age at pregnancy, drawn out work, birthweight, birth asphyxia, 

and family pay. Information on kid improvement were estimated by pre-screening poll. Different factors 

were estimated by survey. The information were broke down by a staggered calculated regressionrun 

on Stata 13. Results: Child improvement was decidedly influenced by maternal age at pregnancy. Kids 

advancement was adversely influenced by delayed work. Posyandu had a solid logical impact on yo-

ungster advancement with ICC= 16.16%. End: Child improvement is decidedly influenced by maternal 

age at pregnancy and nonappearance of birth asphyxia, birthweight, and family pay. Kids advancement 

is adversely influenced by delayed work. Posyandu has a solid logical impact on kid advancement.  

Keywords: Kid Improvement, Maternal Age At Pregnant, Delayed Work, Birth Asphyxia, Birthweight, 

Family Pay 
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PREPARING TO BIRTH: A CASE STUDY TO DETERMINE MATERNAL COMPONENTS 

Thomas JELOVÈAN  

Slovenia 

Abstract: Foundation: Maternal ineptness in confronting labor is one of the variables causing the high 

maternal death rate (AKI). To help endeavors to quicken the decrease of MMR, arrangement of labor is 

a significant issue that should be improved. Pregnant ladies class is an action to set up the mother genu-

inely and mentally in confronting the conveyance. The reason for this investigation was to decide the 

components that impact groundwork for labor in pregnant ladies, including: the function of birthing 

specialists, inspiration of pregnant ladies and usage of pregnant classes. Subjects and Method: This was 

an insightful observational investigation with a cross sectional plan. The investigation was directed in 6 

network wellbeing focuses in Salatiga, from June to July 2018. An example of 120 moms was chosen 

by all out inspecting. The needy variable was birth readiness. The free factors were inspiration, maternity 

specialist job, and use of pregnant class. The information was gathered by survey and broke down by a 

numerous direct relapse. Results: Birth readiness was expanded with solid maternity specialist job. Ends: 

Birth readiness is expanded with solid maternity specialist job, solid inspiration, and usage of pregnant 

class.  

Keywords: Birth Readiness, Inspiration, Maternity Specialist Job, Pregnancy Class, Pregnant Ladies 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

523 

CHILD CARE CENTERS IMPACT ON MUSCLE DEVELOPMENT AMONG CHILDREN 

UNDER THREE 

Kabeera AL-BURKI  

Lebanon 

Abstract: Foundation: Child improvement is affected by a few variables including nurturing style, dy-

namic learning, and actual need satisfaction. It is for the most part suggested that sustaining is given by 

guardians, specifically nurturing. Due to certain imperatives, nonetheless, a few guardians can't support. 

Kid care focus (Taman Pengasuhan Anak) is an elective method of youngster sustaining. This investi-

gation intended to analize the impact of nurturing style, dynamic learning, and need satisfaction on gross 

and fine motoric advancement, just as language and social improvement at kid care focus. Subjects and 

Method: This was a scientific observational examination with review partner plan. This investigation 

was led in Ungaran Barat Subdistrict, Ungaran, Central Java. An example of 138 youngsters under five 

years of age with their moms was chosen by fixed exposured examining for this investigation. The 

exogenous factors included nurturing style, dynamic learning, and need satisfaction. The endogenous 

variable was youngster improvement, including gross and fine motoric advancement, language and so-

cial turn of events. The nurturing style was estimated by survey. A perception sheet was utilized to 

notice and archive kid's dynamic learning at youngster care focus. Denver Development Screening Test 

(DDST) was utilized to gauge kid advancement. The information was broke down by way investigation 

model. Results: Fulfillment of need had beneficial outcome on youngster improvement, and it was pos-

sibly huge. Youngsters who were raised by just nurturing style were more ready to adapt effectively 

than those raised by non vote based nurturing style, and it was measurably critical. Youngsters who 

were raised by just nurturing style were more ready to satisfy their need than those raised by non majo-

rity rule nurturing style, and it was factually critical. Youngsters who effectively learned were more 

ready to satisfy their need than the individuals who didn't effectively learn, and it was measurably criti-

cal. End: There are impacts of nurturing style, dynamic learning, and need satisfaction on kid improve-

ment, including gross and fine motoric advancement, just as language and social turn of events.  

Keywords: Nurturing Style, Dynamic Learning, Need Satisfaction, Youngster, Improvement 
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INFLUENCING FACTORS ON MATERNAL MORTALITY 

Yop KWANG-SEOK  

Korea, South 

Abstract: Foundation: Maternal mortality is one of wellbeing markers of a nation. In light of segment 

and wellbeing study in Indonesia in 2012, the information introduced the way that there was a critical 

increment on maternal mortality which was 359 maternal mortality in each 100,000 live births. Maternal 

death rate showed a decline to 305 maternal mortality in each 100,000 live births which was expressed 

as a finding in Intercensal Population Survey in 2015. Locale of Brebes was one of the regions in the 

region of Central Java which had the most noteworthy maternal mortality in 2016 which was 54 maternal 

mortality. This examination expects to uncover the danger factors that impact maternal mortality. Those 

are proximate determinants, middle determinants and logical determinants. Subjects and Method: This 

exploration was observational analitical study configuration utilizing a case control. This examination 

was led in locale of Brebes, Central Java from February to March 2017. Subjects of the exploration were 

162 which were picked utilizing a table of Sample Size for a Hypothesis Test of the Odds Ratio (1:2), 

and procuring 54 cases and 108 controls. The needy factors were maternal mortality, and the free factors 

were maternal schooling, maternal work, quantities of visits to Antenatal Clinic (ANC), birth specialist, 

spot of conveying infants, high-hazard pregnancy, obstetric complexities. The information was univari-

ately, bivariately and multivariately analised utilizing a twofold strategic relapse, and afterward stata 13 

way investigation. Results: The aftereffects of this exploration showed that the danger factors which 

straightforwardly affected maternal mortality were the measure of visits. End: Amount of visits to ANC 

< multiple times and obstretical difficulties are affected maternal mortality. Significant level of schoo-

ling and maternal positions are affected their quantities of visits to ANC.  

Keywords: Maternal Mortality, Hazard Factors, Case Control, Way Examination 
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BREAST MILK PRODUCTION AMONG LOW INCOME MOTHERS 

Saamyya AL-MANNAN  

Omman 

Abstract: Foundation: The rate of baby blues both in Indonesia and abroad has been very high; the 

pressure that baby blues moms experience will repress bosom milk creation and, thus, breastfeeding 

cycle should be halted before. Hypnobreastfeeding unwinding and oxytocin knead have been a mix of 

treatment that may diminish the pace of Adenocorticotropic Hormon (ACTH) and that may help hor-

mone and prolactin secrection all together that bosom milk creation gets familiar. This investigation at 

that point pointed toward examining the enhancement of the mix of oxytocin rub and hypnobreastfee-

ding to diminish nervousness and to improve bosom milk creation among baby blues moms. Subjects 

and Method: This was a logical exploratory investigation with Randomized Control Trial (RCT) plan. 

This examination was led at Dr. Suradji Tirtonegoro Central General Hospital, Klaten, from January 

25th, 2017 until March ninth, 2017. The populace in this investigation was 200 baby blues moms. An 

example of 60 baby blues moms was chosen for this investigation and apportioned into the intercession 

gathering (n1= 30) and the benchmark group (n2= 30). The mediation gathering would be treated by the 

blend of oxytocin rub and hypnobreastfeeding. The needy factors were tension and bosom milk creation. 

The autonomous factors were oxytocin rub and hypnobreastfeeding. The uneasiness was estimated by 

STAI scale. The bosom milk creation measure was estimated by agenda poll. The bosom milk creation 

sum was estimated by draining cups. The bosom milk creation between the two gatherings was tried by 

Mann-Whitney. Results: The uneasiness scale in the mediation bunch was preferred and lower over that 

of the benchmark group. The distinctions regarding tension scale between the mediation gathering. End: 

Combination of oxytocin back rub and hypnobreastfeeding can adequately diminishing uneasiness and 

expanding bosom milk creation for baby blues moms.  

Keywords: Oxytocin Rub, Hypnobreastfeeding, Bosom Milk Creation, Baby Blues 
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ECONOMIC STATUS AS DETERMINANTS OF LIFE EXPECTANCY 

Stalin Tomas ARTEMOVICH 

Russia 

Abstract: Foundation: Undernutrition by tallness for-age standard beginnings during pregnancy and 

proceeds to the initial two years of life. Direct development issues among kids under five years are 

related with grimness, mortality, loss of actual development potential, decreased neurological turn of 

events, diminished psychological capacities, and expanded dangers of adulthood persistent sicknesses. 

In 2015, the quantity of undernourished youngsters under five (tallness for-age) arrived at 156 million 

all around the world. Purworejo regime was a region with the second most elevated undernutrition cases 

in Central Java in 2014. This examination meant to dissect the life-course the study of disease transmis-

sion viewpoints on the financial elements adding to the dietary status of the kids matured two to five 

years in Purworejo rule, Central Java. Subjects and Method: This was an observational logical investi-

gation with case control plan. This examination was directed in Purworejo, Kaligesing, and Bruno sub-

regions, Purworejo Regency, Central Java in February to March 2017. A complete example 160 yo-

ungsters matured two to five years and their moms were chosen by fixed sickness examining. There 

were 37 youngsters for the situation gatherings, and 113 kids in the benchmark groups. The free factors 

included family pay, maternal age, maternal dietary status (mid upper arm circuit), birth length, selective 

breastfeeding and the youngsters' set of experiences of sickness. The reliant variable was the kids' nou-

rishing status (tallness for-age/HAZ). Information on the kids' tallness were gathered utilizing microto-

ise. Other information were gathered by maternal and youngsters wellbeing (MCH) books and a bunch 

of polls. The information was dissected utilizing way investigation. End: Nutritional status of the yo-

ungsters under five (tallness for-age/HAZ) is influenced by family pay, birth length, select breastfee-

ding, maternal age, maternal wholesome status, and the nonattendance of disease.  

Keywords: Healthful Status, Kids Under Five, Life-Course The Study Of Disease Transmission, Finan-

cial 
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BREATFEEDING AND THEORY OF NUTRITIONS ON BEHAVIOUR 

Hamid PARASTUI  

Iran 

Abstract: Foundation: Exclusive breastfeeding (EBF) is an ideal nourishment for newborn children 

matured 0-6 months. EBF is helpful for newborn children, however it is under-actualized. A non benefit 

association, in particular Indonesian Association of Lactating Mothers (AIMI), has been set up as of 

late, with a goal to disperse information and data on breastfeeding and to increment breastfeeding prac-

tice in Indonesia. This examination meant to look at factors related with elite breastfeeeding utilizing 

PRECEDE-PROCEED model and Theory of Planned Behavior. Subjects and Methods: This was an 

insightful observational investigation with review associate plan. This investigation was led at Pajang 

Community Health Center, Surakarta, Central Java, from January to March, 2017. An absolute example 

of 120 lactating moms were chosen for this investigation by basic irregular inspecting. The reliant vari-

able was elite breastfeeding. The autonomous factors were maternal instruction, maternal business sta-

tus, interest in AIMI, information, mentality, family uphold, saw conduct control, and goal. The infor-

mation was gathered by a bunch of polls and investigated by way examination. Results: Exclusive bre-

astfeeding were decidedly connected with maternal training ≥senior secondary school. End: Exclusive 

breastfeeding are decidedly connected with maternal training ≥senior secondary school, interest in 

AIMI, maternal work status, demeanor, family uphold, saw conduct control, and aim. EBF goal are 

decidedly connected with maternal instruction ≥senior secondary school, interest in AIMI, disposition 

and saw conduct control.  

Keywords: PRECEDE-PROCEED Model, Hypothesis of Arranged Conduct, AIMI, Elite Breastfeeding 
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IMPACT OF LIFE FACTORS ON MENSTRUAL CIRCLE AMONG FEMALE 

ADOLESCENTS 

Murano FUMIYA  

Japan 

Abstract: Foundation: Age at menarche has gotten before throughout the previous 100 years. The pre-

sent circumstance acts stressing issue like it could be lead to an expanded danger of early sex, high 

school pregnancy, mental ineptness, and expanded danger of threatening sicknesses, for example, ova-

rial disease and bosom malignant growth. This investigation meant to decide the impact of soda pop, 

electronic media presentation, family pay, pocket cash, and healthful status, on age at menarche among 

youths in Surakarta. Subjects and Methods: This was a scientific observational investigation with cross-

sectional plan. The examination was directed in Surakarta, Central Java, from February to March, 2017. 

An example of 100 female young people was chosen by straightforward arbitrary examining from a few 

Junior High Schools in Surakarta. The exogenous factors were dietary status, family pay, and electronic 

media presentation. The endogenous factors were age at menarche, soda pop utilization, and pocket 

cash. The information was gathered by a bunch of polls, and investigated by way examination. Results: 

Age at menarche was influenced by electronic media introduction. End: Age at menarche is straight-

forwardly influenced by electronic media introduction, pocket cash, soda pop, and nourishing status. 

Age at menarche is in a roundabout way influenced by family pay, pocket cash, and electronic media 

presentation.  

Keywords: Way Examination, Menarche, Soda, Propagation Wellbeing 
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EFFECT OF EDUCATION OF MOTHER ON BIRTHWEIGHT 

Fahd EL-BATEN  

Iraq 

Abstract: Foundation: The initial two years of a kid life is a basic period for his development and 

advancement. Engine aptitude is one of the components of youngsters advancement. Having great cont-

rol of engine expertise helps youngsters in investigating their encompassing likewise helps in improving 

turn of events. The examination planned to clarify the impact of birth weight, maternal instruction, ar-

rangement of incitement, and wholesome status toward the improvement of youngsters under two years 

of age. Subjects and Method: The technique for the investigation was logical observational, with review 

accomplice approach. The investigation was directed in 4 sub-locale of Banyumas Regency included: 

Kembaran, Somagede, Cilongok and Sumpiuh. Group testing was utilized as subject determination pro-

cedures and were ordered dependent on low birth weight and non low birth weight (fixed introduction 

examining). There was an aggregate of 120 youngsters whom 40 of them were brought into the world 

with Low Birth Weight and 80 of them with typical birth weight. Exogenous factors among others were 

birth weight, selective breastfeeding, maternal instruction, incitement arrangement. Endogeneous fac-

tors were dietary status, and engine improvement. Information assortment was directed by utilizing 

Early Detection Intervention Stimulation for Growth and Development (SDIDTK). Way investigation 

was utilized as the examination strategy. Result: Motor improvement was influenced by healthful status, 

recurrence of incitement. End: Motor improvement was influenced by healthful status, recurrence of 

incitement, birth weight, and maternal training. Healthful status was influenced by elite breastfeeding, 

maternal schooling and birth weight.  

Keywords: Birth Weight, Restrictive Breastfeeding, Incitement, Maternal Training, Wholesome Status, 

Engine Advancement 
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FINDING ABOUT MORTALITY PARAMETERS AMONG MOTHERS 

Jahangir ENTEZAMI  

United Arab Emirates 

Abstract: Foundation: Data from Population Inter-Census Survey (Survei Penduduk Antar Sensus, SU-

PAS) 2015 indicated that maternal mortality proportion was 305 for every 100,000 live-births in Indo-

nesia. Practical Development Goals (SDGs) set 70 for each 100,000 live-births as the objective for ma-

ternal mortality proportion to be achived by 2030. This investigation expected to examine the determi-

nants of maternal mortality in Bondowoso region, East Java. Subjects and Method: This was a logical 

observational examination with cross-sectional plan. This investigation was completed at 17 Commu-

nity Health Centers, in Bondowoso, East Java from February to March 2017. An example of 117 exami-

nation subjects, comprising of 39 instances of maternal passing and 78 control, was chosen for this 

investigation by fixed infection testing. The reliant variable was rate of maternal passing. The free fac-

tors were maternal schooling, maternal work status, antenatal consideration visit, intricacy, late model, 

and other pregnancy hazard factors. The information was gathered from the obstetric and clinical record, 

just as a bunch of survey. The information was investigated by way examination Results: Determinants 

of maternal passing included late dynamic. End: The immediate determinants of maternal demise incor-

porate late dynamic, late exchange to the clinic, late dealing with at the clinic, and difficulty. The back-

handed determinants of maternal passing incorporate culmination of antenatal visits, presence of preg-

nancy hazard factor, maternal training, and maternal business status.  

Keywords: Determinant, Delay, Confusion, Antenatal Consideration, Maternal Demise 
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IMPORTANCE OF KINDERGARTEN ON THE DEPENDENCY OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

Jadeeda EL-SAAB  

Lebanon 

Abstract: Foundation: The advancement of youngsters' autonomy is significant for their future intensity 

in the quickly expanding social changes. Unsettling influence in the advancement of youngsters' auto-

nomy may have a negative future effect in grown-up life and kids become subordinate people. Endea-

vors are expected to assist youngsters with creating. Some play bunches have been acquainted with 

address this issue in Surakarta, however no examinations have been completed to assess its viability. 

This examination intended to decide the impact of play bunch on the autonomy improvement of presc-

hool youngsters while controlling for the impact of biopsychosocial factors. Subjects and Method: This 

was a logical observational investigation utilizing case control plan. The investigation was directed at 3 

kindergartens in Surakarta, Central Java, from February to April 2017. An example of 120 kindergarten 

students were chosen for this investigation by purposive examining and arbitrary inspecting. The reliant 

variable was autonomy improvement. The free factors were play bunch interest status, nurturing style 

(autoritarian, popularity based, and lenient), parental training, and kid age. The information was gathe-

red by a bunch of polls and examined by way investigation. Results: Maternal training ≥Senior High 

School , fatherly instruction ≥Senior High School , youngster age ≥5 years old ), cooperation in play 

gathering, and majority rule nurturing style expanded kid freedom. Autoritarian nurturing style and le-

nient nurturing style diminished youngster freedom. Support in play bunch was controlled by equitable 

nurturing style, tolerant nurturing style, fatherly instruction ≥Senior High School, and youngster age ≥5 

years old. End: Maternal instruction ≥Senior High School, fatherly training ≥Senior High School, kid 

age ≥5 years old, cooperation in play gathering, and majority rule nurturing style, emphatically and 

straightforwardly influence youngster freedom. Autoritarian nurturing style and lenient nurturing style 

adversely and straightforwardly influence kid freedom.  

Keywords: Play Gathering, Nurturing Style, Biopsychosocial Factor, Autonomy, Improvement, Presc-

hool Kids 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

532 

MATERNAL STRESS AND FAMILY INCOME: HOW IMPORTANT THEY ARE ON 

MISCARRIAGE? 

Sireno ORLANDO  

Italy 

Abstract: Foundation: Birthweight and body length upon entering the world are indicators of horrible-

ness and mortality in kids under five years of age and grown-up age. Low birthweight builds the danger 

of grimness and mortality in youngsters under five. This examination expected to look at the impacts of 

maternal nourishment status, maternal instruction, maternal pressure, and family pay, on birthweight 

and body length upon entering the world in Klaten, Central Java. Subjects and Method: This was an 

observational insightful investigation with case control plan. The investigation was led at Manisrenggo 

and Bayat people group wellbeing focuses, Klaten District, Central Java, in April 2017. A complete 

example of 120 kids matured 0 to a half year and their moms were chosen for this examination utilizing 

fixed sickness testing. The needy factors were birthweight and body length and birth. The free factors 

were maternal sustenance status, maternal training, maternal pressure, and family pay. The information 

was gathered by a bunch of survey. Maternal sustenance status at pregnancy was estimated by mid-

upper arm outline (MUAC). Information on birthweight and body length upon entering the world were 

taken from mother and youngster wellbeing observing book. The information was examined utilizing 

way examination. Results: Birthweight was straightforwardly and emphatically influenced by maternal 

MUAC at pregnancy. Conclussion: Maternal MUAC at pregnancy, family pay, and maternal schooling 

emphatically and straightforwardly influence birthweight. Maternal pressure straightforwardly and ad-

versely influences birthweight. Body length upon entering the world is straightforwardly and emphati-

cally influenced by maternal MUAC at pregnancy and family pay.  

Keywords: Birthweight, Body Length Upon Entering the World, MUAC, Maternal Pressure 
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SEXUAL VIOLENCE AND WELLBEING OF WOMEN: PREVENTIVE FACTORS 

Benjamin FORDE  

Ireland 

Abstract: Foundation: Street kids are at high danger of sexual savagery. Essential measures should be 

embraced to address malicious biopsychosocial effects of sexual viciousness. This examination intended 

to investigate the preventive practices to address biopsychosocial effects of sexual viciousness among 

road youngsters in Yogyakarta utilizing Health Belief Model and Labeling Theory. Subjects and Met-

hod: This examination was subjective graphic with phenomenology approach. The critical witnesses for 

this investigation included Head of Rumah Impian Indonesia Foundation (a social non-government as-

sociation) and Director of PKBI, Yogyakarta. The fundamental witnesses were the road youngsters with 

help from Rumah Impian Indonesia Foundation. Supporting sources were wellbeing staffs of Jetis pe-

ople group wellbeing focus and the road youngsters' siblings. Results: Street kids who had encountered 

sexual viciousness were taken consideration by Rumah Impian Indonesia Foundation. The biopsycho-

social impacts of sexual savagery included nervousness, outrage, stun, injury, dread, sensations of ret-

ribution, bothering, feeling, stress, reluctance to eat, awful mind-set, and remaining alone in the room. 

Preventive conduct to defeat biopsychosocial effects of sexual brutality included failing to remember, 

releasing it, not referencing the issue once more. Name or negative shame given by the network to road 

youngsters included defaced kids, filthy kids, and social trash. End: Sexual brutality experienced by 

road kids cause different psychologic impacts, which calls for appropiate preventive practices to limit 

the injurious effects of sexual viciousness. The social effects of sexual savagery in road youngsters 

incorporate marking and negative shame.  

Keywords: Health Belief Model, Labeling Theory, Sexual Savagery, Biopsychosocial, Preventive Con-

duct, Road Kids 
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MATERNAL EDUCATION AND SOCIAL STRESS ASSOCIATED WITH FAMILY 

INCOME 

Lukács RAJMUND  

Hungary 

Abstract: Foundation: Low birthweight (LBW) is one of the essential drivers of newborn child morta-

lity. It shares 27% of baby death rate (IMR). The Indonesian Demographic and Health Survey in 2007 

announced that the IMR was 34 passings for every 1,000 live births. As much as 30.3% of this rate was 

accounted by LBW. As such LBW is a significant worldwide general medical problem. Nations arround 

the world has resolved to beat this issue. This examination intended to research the impacts of maternal 

training, psychosocial stress, wholesome status at pregnancy, and family pay, on birthweight. Subjects 

and Method: This was an observational insightful investigation with case control plan. The investigation 

was directed in Ngetos people group wellbeing focus, Nganjuk, East Java, from May to June, 2017. An 

absolute example of 120 were chosen for this investigation by fixed sickness examining, compresing 40 

newborn children with low birthweight and 80 babies with ordinary birthweight. The reliant variable 

was birthweight. The autonomous factors were maternal schooling, psychosocial stress, healthful status 

at pregnancy (center upper arm boundary, MUAC), maternal paleness, and family pay. MUAC was 

estimated by MUAC estimating tape. Hemoglobin concetration was estimated by Sahli meter. Psycho-

social stress was estimated by Holmes and Rahe stress scale. Different factors were estimated by a bunch 

of poll. Way investigation was utilized for information examination. End: MUAC, hemoglobin concet-

ration, and low psychosocial stress straightforwardly and adversely influence low birthweight.  

Keywords: Low Birthweight, MUAC, Maternal Paleness, Psychosocial Stress, Family Pay 
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NUTRITIONAL SUPPORT PROGRAM AND CONNECTION BETWEEN DEMOGRAPHIC 

FACTORS 

Tôn Minh DÂN 

Vietnam 

Abstract: Foundation: Exclusive breastfeeding for a half year is each infant's privilege as it can save 

the child's life and goodly affect mother's wellbeing. The inclusion of restrictive breastfeeding in Ban-

yuwangi in 2015 was 78.7%. This examination intends to clarify the connection between age, equality, 

schooling, occupation, family unit associate (ART), mother investment in maternal bosom uphold gat-

hering (KP-ASI) and elite breastfeeding achievement. Subjects and Methods: This was a scientific ob-

servational investigation with cross sectional plan. The investigation was directed in 3 Puskesmas (pe-

ople group wellbeing focus) in Banyuwangi. The examination time was August to September 2017. The 

example size was 120 subjects, chosen by straightforward irregular inspecting strategy with the comp-

lete of case bunch 40 and control bunch 80. The needy variable was the select breastfeeding (ASI) 

achievement. Autonomous factors were age, equality, schooling, occupation, ART, mother support in 

KP-ASI. The information was examined utilizing different strategic relapses. Result: Mother's age was 

identified with elite breastfeeding achievement. Ends: The select breastfeeding achievement is identified 

with mother's age, equality, family unit right hand, and mother's interest in breastfeeding, however not 

fundamentally identified with mother's schooling and work.  

Keywords: Exclusive Bosom Taking Care Of, Sociodemographic Factors, KP-ASI 
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CHILDREN DEVELOPMENT AND COGNITIVE ABILITY IMPROVEMENT 

Abdelrahman CHAM  

Egypt 

Abstract: Foundation: Aquatic program is a word related treatment for youngsters with neurodevelop-

ment issue that has been perceived as one of the mechanical developments in clinical recovery. This 

examination planned to break down the adequacy of word related specialist strengthening preparing in 

sea-going system on the information, disposition, and fitness of word related advisors, and the viability 

oceanic treatment on improving the improvement of kids with neurodevelopment problem. Subjects and 

Method: This was a semi examination concentrate with pre and post test plan with no correlation plan. 

An example of 88 word related specialist were chosen for this analysis. Information, mentality, and 

ability of the advisors when strengthening preparing were estimated and thought about. In like manner, 

78 kids with neurodevelopmental jumble in Central Java who were under treatment by the word related 

advisors were estimated and analyzed when the word related specialist strengthening preparing, as far 

as motoric and sensoric improvement. The impacts of strengthening preparing on information, disposi-

tion, and ability of the word related specialists just as motoric and sensoric advancement of kids with 

neurodevelopment issue were broke down by straight relapse examination model. Results: Empower-

ment preparing essentially expanded information advancement of youngsters with neurodevelopment 

issue. End: Empowerment preparing adequately expands information, demeanor, and ability of word 

related advisors. Thusly, sea-going treatment directed by the word related specialists successfully inc-

rements motoric and sensoric improvement of youngsters with neurodevelopment problem.  

Keywords: Occupational Advisor, Oceanic Program, Strengthening Preparing, Capability, Motoric Ad-

vancement, Sensoric Improvement, Neurodevelopment Issue, Kids 
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IMPORTANCE OF BREASTFEEDING WITH SOCIAL AND ECONOMICAL 

DETERMINANTS 

Catarina DAHMEN  

Germany 

Abstract: Foundation: Exclusive breastfeeding is given to babies from birth to a half year old enough 

without strengthening or replacement food and drink. Breastmilk contains supplements and defensive 

factors that can lessen grimness and mortality dangers of kids. This examination expected to decide the 

impact of maternal dietary status, equality, business status, family pay, wellbeing staff uphold, emotio-

nal standard, and separation status of network wellbeing focus (posyandu), on elite breastfeeding in 

Banjarsari Sub-District, Surakarta. Subjects and Method: This was a logical observational investigation 

with cross sectional plan. The investigation was directed in Banjarsari sub-region, Surakarta, Central 

Java, from October 17 to November 7, 2017. 25 posyandus were chosen by delineated irregular exami-

ning. Of the posyandus chose, 200 lactating moms were chosen by basic irregular testing. The reliant 

variable was elite breastfeeding. The free factors were maternal dietary status, equality, business status, 

family pay, abstract standard, and wellbeing work force uphold. The information was gathered utilizing 

a bunch of survey and dissected by staggered calculated relapse in Stata 13. Results: The probability of 

elite breastfeeding expanded with better maternal nourishing status. End: The probability of elite bre-

astfeeding increments with better maternal nourishing status, multi equality, working external the house, 

higher family pay, solid wellbeing faculty backing, and positive emotional standard.  

Keywords: Selective Breastfeeding, Staggered Examination, Maternal Nourishing Status, Equality, 

Work Status, Family Pay, Wellbeing Faculty Uphold, Emotional Standard, And Posyandu 
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HEALTH SERVICE IMPLEMENTATION AMONG MOTHERS AND CHILDREN 

Taqi KHOSA  

Pakistan 

Abstract: Foundation: One of the primary wellbeing advancement plan in Indonesia 2015 to 2019 is 

decrease in maternal mortality proportion and baby death rate, and improve access and nature of mater-

nal and youngster wellbeing administrations. In any case, change in economics status among individual 

and between country metropolitan have caused to distinction in usage of wellbeing administration. This 

investigation meant to dissect economics factors related with the usage of essential wellbeing administ-

rations of moms and kids at Nunukan District, North Kalimantan. Subjects and Method: This was a 

scientific observational investigation with cross-sectional plan. The investigation was directed at six 

network wellbeing focuses in Nunukan, North Kalimantan, from October to November, 2017. An all 

out example of 208 moms was gathered utilizing multistage irregular examining. The needy factors were 

antenatal consideration (ANC) administration, spot of birth conveyance, and essential inoculation. The 

free factors were maternal instruction, maternal work status, family pay, family government assistance, 

and home. The information was gathered by survey and investigated by way examination. Results: Uti-

lization of ANC expanded with better family government assistance. Utilization of fundamental vacci-

nation expanded with higher maternal training. Spot of birth conveyance at formal wellbeing office 

expanded with living in metropolitan territory, maternal work, and ordinary ANC. Family pay expanded 

with higher maternal training level and maternal work. Family government assistance expanded with 

living in metropolitan territory and higher family pay. Maternal business status expanded with higher 

maternal instruction level. End: Utilization of ANC straightforwardly increments with better family go-

vernment assistance. Use of essential inoculation increments with higher maternal schooling. Spot of 

birth conveyance at formal wellbeing office increments with living in metropolitan territory, maternal 

business, and ordinary ANC.  

Keywords: Social Financial Matters Factors, ANC, Spot Of Birth Conveyance, Fundamental Inocula-

tion, Mother, Youngsters 
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LOW BIRTH DETERMINANTS BETWEEN SOCIAL AND ECONOMIC 

Lillian EVANS  

Australia 

Abstract: Foundation: Low birth weight (LBW) is one of the principle hazard variables of neonatal 

mortality and horribleness. It is a significant general medical problem especially in non-industrial nati-

ons. Around the world, LBW shares around 15-20% of birth result. In Indonesia, LBW shares about 

10.2% of birth result. In principle, the danger components of LBW incorporate organic viewpoint as 

well as psychosocial and monetary angles. This examination looked to gauge the biopsychosocial and 

financial determinants of LBW in Jambi, South Sumatera, utilizing way investigation approach. Sub-

jects and Method: This was a scientific observational investigation with case-control plan. The investi-

gation was done at 20 network wellbeing focuses in Jambi, South Sumatera, from December 2017 to 

January 2018. A complete example of 200 babies comprising of 50 LBW and 150 typical birth weight 

babies were chosen for this examination by fixed infection testing. The needy variable was birth weight. 

The autonomous factors were gestational age, newborn child sex, maternal mid-upper arm perimeter 

(MUAC), maternal gestational pressure, maternal training, family pay at gestational period, and disin-

fection. Information on birth weight and MUAC were taken from obstetric record. The other information 

was gathered by survey. The information was broke down by way examination. Results: The danger of 

LBW straightforwardly diminished with gestational age ≥37 weeks. End: The danger of LBW straight-

forwardly diminishes with gestational age ≥37 weeks, male sex, low maternal pressure, and great disin-

fection. LBW is in a roundabout way influenced by maternal instruction and family pay.  

Keywords: Biopsychosocial, Financial, Determinant, LBW 
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POSTPARTUM DEPRESSION AND DETERMINANTS FOR NEW MOTHERS 

Rahele VAHDAT  

Tunisia 

Abstract: Foundation: After conveyance of mental issue in any case properly and promptly took care 

of may prompt post pregnancy anxiety (PPD). PPD seriously affects moms that shows as lower personal 

satisfaction and failure to mind of themselves, their accomplice, and babies. There is an absence of 

studies on PPD in Indonesia. Its pervasiveness and determinants are not surely known. This investigation 

tried to gauge the predominance and the determinants of PPD in Sukoharjo, Central Java. Subjects and 

Method: This was a logical observational examination with a cross-sectional plan. The examination was 

directed at network wellbeing focuses in Sukoharjo District, Central Java, from November to December 

2017. An all out example of 200 baby blues moms was chosen for this examination utilizing bunch 

arbitrary testing, with a network wellbeing focus as the group. The needy variable was PPD. The auto-

nomous factors were maternal age, equality, work intricacy, maternal schooling, self-adequacy, family 

pay, adapting technique, undesirable pregnancy, and family uphold. The information was gathered by 

poll and broke down by way examination. Results: PPD pervasiveness in Sukoharjo, Central Java, was 

18.5%. The danger of PPD expanded with work complexity, undesirable pregnancy, and low family 

pay. The danger of PPD diminished with age, more grounded self-viability, and improved adapting 

technique. PPD was by implication influenced by more youthful age, equality, more vulnerable family 

uphold, lower family pay, adapting system, and maternal instruction. End: PPD pervasiveness is 18.5% 

in Sukoharjo, Central Java. The danger of PPD increments with work intricacy, undesirable pregnancy, 

and low family pay, yet diminishes with age, more grounded self-adequacy, and improved adapting 

methodology.  

Keywords: Pervasiveness, Post Birth Anxiety, Determinant, Way Investigation 
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SOCIAL COMMUNICATION BETWEEN MOTHERS WITH ILL CHILDREN 

Mansoor AL-MUNIR  

Afghanistan 

Abstract: Foundation: Autism range problem is a sort of neural advancement issue. It is described by 

deficiency in social correspondence, social connection, and redundant personal conduct standard. It is 

expected that maternal part in kid training is more predominant than fatherly job, since youngsters are 

nearer to their moms since birth. It is additionally accepted that the personal satisfaction of medically 

introverted youngsters would improve if there is improvement in their social correspondence and social 

connection. This examination intended to look at the maternal part in managing social correspondence 

to mentally unbalanced youngsters as a determinant of kid personal satisfaction. Subjects and Method: 

This was a subjective report directed in open exceptional school in Tangerang District, West Java, from 

October to December 2017. Sources for this examination included 5 moms of mentally unbalanced kids 

and 3 instructors advisors at the public exceptional school. The develops under investigation remembe-

red maternal function for controlling social correspondence and social connection in mentally unbalan-

ced youngsters. The information was gathered by top to bottom meeting, perception, and report audit. 

The information was dissected by Miles and Huberman technique. Results: Mothers had a significant 

part in noticing different kid practices, looking for exhortation from master, deciding kid improvement 

need, investigating youngster tactile dietary-clinical need at home. Other maternal jobs included conce-

ding kids to grade school or uncommon school that was appropriate for youngster possible turn of events 

and including kids in straightforward day by day exercises at home. The maternal part in managing 

social correspondence was extensively acceptable including correspondence treatment at home utilizing 

general media helps, animating oral motoric ability, giving social communication treatment by narra-

ting, instructing socialization to kids by acquainting them to welcome and handshake with others, and 

letting them to play with different kids. The maternal function in improving personal satisfaction was 

adequately acceptable, so every youngster had the option to build up their correspondence and coopera-

tion aptitudes with variying levels of progress. End: Maternal part in managing social correspondence 

in mentally unbalanced youngsters is adequately acceptable despite the fact that there is a need to imp-

rove its usage to pick up improved personal satisfaction. It is adviseable for moms to continue managing 

program at home in order to create youngster possibilities and to decrease their powerless angles.  

Keywords: Maternal Job, Controlling, Correspondence, Personal Satisfaction, Mentally Unbalanced 

Kids 
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FAMILY SUPPORT PROGRAM IMPACT ON MATERNAL HEALTH 

Phillip LEHRER  

Germany 

Abstract: Foundation: Family Hope Program, or universally alluded to as Conditional Cash Transfer 

(CCT), is an administration neediness allevation activity by arrangement of contingent greenbacks that 

instigates sound conduct to accomplish solid age. This examination tried to analyze the impact of Family 

Hope Program on maternal wellbeing conduct and kids under five healthful status in helpless families, 

Jombang, East Java. Subjects and Method: This was an insightful observational investigation with re-

view companion plan. This investigation was directed in Jombang District, East Java, from November 

to December 2017. An all out example of 210 moms and their kids under five were chosen for this 

examination by fixed presentation testing. The needy factors were maternal wellbeing conduct and yo-

ungster wholesome status. The autonomous factors were birthweight, history of sickness, maternal scho-

oling, family pay, family uphold, government Family Hope Program, and admittance to wellbeing ad-

ministration. The information was gathered by maternal and youngster book record and poll. The infor-

mation was broke down by way examination. Results: The probability of good healthful status of yo-

ungsters under five expanded with great nourishing admission. End: The probability of good dietary 

status of kids under five increments with great healthful admission, typical birthweight, no set of expe-

riences of sickness in the course of recent months, and solid family uphold. Family Hope Program incites 

maternal wellbeing conduct, builds kid healthful admission, and in the end improves youngster nouris-

hing status.  

Keywords: Youngster Nourishing Status, Maternal Wellbeing Conduct, Family Hope Program 
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PSYCHOSOCIAL FACTORS ASSOCIATED WITH POSTPARTUM STRESS 

Azadeh NOUZARI  

Sudan 

Abstract: Foundation: Anxiety and agony are physiologic side effects experienced by moms during 

birth conveyance. In any case, if these side effects are not all around oversaw they can cause low birth 

weight, rashness, delayed work, and post pregnancy anxiety. This examination planned to break down 

the psychosocial factors related with uneasiness and conveyance torment. Subjects and Method: This 

was an insightful observational investigation with cross sectional plan. The investigation was led at 

Gajahan people group wellbeing focus, Surakarta Hospital, and Muhammadiyah Hospital, Delanggu, 

Central Java, from December 2017 to January 2018. A complete example of 166 conveyance moms 

were chosen for this investigation by purposive inspecting. The reliant factors were uneasiness and con-

veyance torment. The free factors were equality, mental pressure, method for dealing with stress, family 

pay, and family uphold. The information was gathered by poll. Uneasiness was estimated by changed 

Pregnancy Related Anxiety Questionaire (PRAQ_R). The information was dissected by way examina-

tion. Results: Delivery torment expanded with higher uneasiness (b= 0.30, SE= 0.02, p<0.001). Tension 

diminished with higher conveyance torment (b = - 1.19, SE= 0.02, p<0.001) and expanded with higher 

pressure. End: Delivery torment increments with higher nervousness. Tension related with conveyance 

agony, stress, and way of dealing with stress.  

Keywords: Conveyance Torment, Tension, Psychosocial, Family Pay, Equality, Way Of Dealing With 

Stress, Stress 
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BREAST FEEDING AND ASSOCIATION WITH BABY DEVELOPMENT 

Chimbai TOKHUCHAR  

Mongolia 

Abstract: The pervasiveness of youth weight is expanding at a disturbing rate in Malaysia. Metabolic 

changes during pregnancy are basic to the advancement of newborn child adiposity, because of imba-

lanced adipokines creation. Henceforth, we planned to examine the relationship of maternal serum and 

bosom milk adipokines with baby adiposity improvement. The examination was directed from April 

2010 until December 2012. A sum of 155 sound pregnant moms matured 19 to 40 years were selected 

during the first and second trimester in Kelantan, Malaysia. Information comprised of maternal socio-

demographic subtleties, anthropometry and clinical organic chemistry investigation; and the newborn 

child's anthropometry and taking care of examples. Maternal fasting serum and bosom milk tests were 

investigated for adiponectin and leptin levels. Information assortment was acted in the second and third 

trimester of pregnancy, and proceeded with subsequent visits upon entering the world, two, six, and a 

year baby blues. Numerous direct relapse (MLR) examinations were performed to look at the relations-

hip between maternal serum and bosom milk adiponectin and leptin and newborn child adiposity imp-

rovement. MLR models indicated that, in the main year, as maternal serum and bosom milk adiponectin 

expanded, baby weight, BMI-for-age Z scores and stomach perimeter fundamentally diminished (p < 

0.05). Maternal serum and additionally bosom milk adiponectin were related with first-year newborn 

child adiposity advancement. View Full-Text  

Keywords: Pregnancy; Adipokines; Adiponectin; Leptin; Bosom Milk; Heftiness; Baby Adiposity 
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PREGNANCY NUTRITIONS AND SYMPTOMATIC FACTORS RELATED WITH 

VITAMINS 

Lubomir LEWANDOSKI  

Poland 

Abstract: Epidemiological investigations have recommended a relationship between maternal cancer 

prevention agent levels during pregnancy and advancement of unfavorably susceptible sicknesses in 

their posterity. The point of the investigation was to decide plasma nutrients An and E focus in the first 

trimester of pregnancy, at conveyance and in string blood and to look for a relationship with hypersen-

sitivity in as long as 2-year-old youngsters who were prenatally uncovered or not presented to tobacco 

smoke. The examination members included 252 mother-youngster sets from Polish Mother and Child 

Cohort. Nutrient focuses were estimated utilizing the HPLC-UV strategy, smoking status—as spit coti-

nine level utilizing the HPLC-MS/MS method. Kids' wellbeing status was surveyed utilizing a poll and 

pediatricians/allergists assessment. Rope plasma nutrient fixations were altogether lower than their le-

vels in maternal plasma in the 1sttrimester and at conveyance (p < 0.001). Essentially higher groupings 

of nutrient E have been appeared to happen during the first trimester of pregnancy in plasma of the ones 

who have effectively/latently smoked cigarettes contrasted with the non-smokers (p < 0.02). Multivari-

ate examination with incorporation of an assortment of bewildering factors have not shown any factually 

huge relationship between β-carotene, nutrients An and E and the danger of food sensitivity, atopic 

dermatitis and wheezing in their youngsters as long as 2 years old. The association between smoking 

during pregnancy and nutrients levels on the danger of hypersensitivity was not factually critical (p < 

0.4). The connection between plasma grouping of nutrients An and E, and the danger of hypersensitivity 

in their little youngsters has not been illustrated. View Full-Text  

Keywords: Nutrients A, E, Β-Carotene, Pregnancy, Smoking, Dermal, Respiratory And Food Sensiti-

vity, Kids 
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SCREENING RATES FEE AND IMMUNIZATION PROBLEMS AMONG MOTHERS 

Ginanjar JAYA  

Sudan 

Abstract: Goals: This investigation inspected the relationship between cooperation in Medicaid over-

saw care and exceptional inclusion for youth vaccinations and screenings among private practice doctors 

serving New York City's least fortunate areas. Technique: An irregular example of 2174 kids 3–35 

months old enough was drawn from 60 doctor rehearses in 1995, and a cross-sectional examination was 

utilized to contrast up-with date status for inoculations, and lead and iron deficiency screening tests, for 

kids thought about by oversaw care and nonmanaged care doctors. In 1996, an autonomous example of 

2380 youngsters from similar practices were utilized to contrast up-with date status for singular kids 

took on Medicaid oversaw care and kids prevalently tried out customary charge for-administration Me-

dicaid. Data from doctor interviews enlarged diagram audit information. Chi-square examination and 

calculated relapse were utilized. Results: Physicians who take an interest in Medicaid oversaw care and 

the individuals who don't had equivalent state-of-the-art inclusion for inoculations (41.0 versus 36.9%, 

p = .527), and lead (46.8 versus 38.7%, p = .199) and frailty screening (63.2 versus 56.5%, p = .272). 

Proportions of the cycle of care were likewise comparable for the two gatherings of doctors. Kids them-

selves selected Medicaid oversaw care showed up altogether bound to be cutting-edge than their non-

managed care partners for inoculations (OR = 1.53, p = .027) and weakness screening (OR = 2.95, p = 

.000). Ends: Participation in oversaw care doesn't appear to change doctors' general preventive conside-

ration practice conduct. Accessible information didn't uncover significant contrasts in socioeconomics 

or wellbeing status between singular kids selected oversaw care and those not enlisted. That kids joined 

up with oversaw care were preferable vaccinated and screened over those in expense for-administration 

Medicaid recommends that doctors getting remuneration under two installment frameworks may treat 

kids contrastingly relying upon every kid's method of repayment.  

Keywords: Overseen Care, Vaccinations, Weakness, Youngster, Medicaid, Preventive Administrations 
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PRENATAL CARE FOR PUBLIC AND ADOLESCENT PATIENTS 

Nazmi bin NUMAIR 

Malaysia 

Abstract: Goals: To analyze impression of the helpers and obstructions to acquiring public pre-birth 

care from the viewpoints of pregnant teenagers coming for first-time and subsequent arrangements, just 

as among those of their pre-birth care suppliers. Technique: The patient example comprised of 250 

continuous, juvenile, public pre-birth patients coming to one of the 5 pre-birth centers in a single pro-

vince in Arkansas. Understanding reactions were examined by arrangement status (first-time versus 

subsequent guests). Sixteen suppliers at similar public pre-birth facilities were likewise talked with uti-

lizing a similar review instrument. Results: We noticed striking contrasts among patients and suppliers 

as for their view of both the inspirations and hindrances to pre-birth care. Youths announced "worry 

over the soundness of their child" as an essential inspiration, while suppliers distinguished young peop-

le's "worry over their own wellbeing" as the main explanation. Concerning obstructions, teenagers were 

bound to recognize framework related boundaries (e.g., absence of funds and transportation, and sitting 

tight an ideal opportunity for arrangements), while suppliers were bound to distinguish individual hind-

rances (e.g., feeling discouraged, dread of methods, and requiring time to manage issues at home). Pa-

tients and suppliers concurred, in any case, that dread of techniques and not having any desire to be 

pregnant were significant hindrances to mind. Ends: The distinctions in discernments among youths and 

their pre-birth care suppliers propose that helpless patient–supplier correspondence may speak to one of 

the absolute most significant nonfinancial obstructions to mind. Potential clarifications for deficient 

patient–supplier correspondence just as answers for improve their center collaborations are talked about.  

Keywords: Juvenile Pregnancy, Pre-Birth Care, Administration Access, Persistent Supplier Correspon-

dence, Participatory Dynamic 
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PRACTICES RELATED WITH DISEASES AMONG LOW INCOME MOTHERS 

Paek JAE  

Korea, South 

Abstract: Goals: Women of regenerative age are progressively in danger for human immunodeficiency 

infection (HIV) contamination. Ongoing advances in decreasing perinatal transmission have brought 

about legitimate rules on general HIV instruction, directing, and willful testing of ladies of regenerative 

age, particularly pregnant ladies. This examination evaluates how much the maternal kid wellbeing 

(MCH) locales are actualizing these rules with their female patient populace (counting pregnant ladies) 

and looks at the obstructions that keep them from executing these rules. Technique: The examination 

utilizes review information from 92 clinics and network wellbeing focuses offering MCH administrati-

ons in Chicago with respect to their suppliers' practices on HIV instruction, advising, and testing, usage 

of zidovudine (ZDV) treatment to decrease perinatal transmission, and the hindrances to executing these 

administrations. Furthermore, 20 taped top to bottom meetings were led with specialists to analyze the 

boundaries to widespread usage. Results: Almost half (45% of perinatal consideration and half of family 

arranging suppliers) of the establishments are not reliably offering HIV testing. 33% of those establish-

ments that offer testing are not contribution pretest directing. 39 percent of the perinatal consideration 

suppliers in these organizations are not giving posttest directing to HIV-negative ladies. More than 33% 

(35%) of these organizations announced that they are not set up to actualize ZDV treatment during work 

and conveyance. Practically half (49%) had no conventions for ZDV treatment set up. Boundaries to 

execution included absence of supplier preparing, restricted staff time, doctor obstruction, inaccessibi-

lity or evasion to look for perinatal consideration by high-hazard ladies, cost, nonappearance of a sta-

tewide and medical clinic explicit arrangement, absence of regenerative decision center in posttest ad-

vising, absence of supplier information about the organization of ZDV or its accessibility during work, 

and absence of purchaser instruction on perinatal danger decrease. Ends: MCH locales and their suppli-

ers need help to beat numerous boundaries they face to actualize general HIV instruction, directing, and 

testing of ladies of regenerative age.  

Keywords: Maternal And Youngster Wellbeing, HIV Guiding And Testing, Ladies Of, Conceptive Age, 

Pregnant Ladies, Boundaries To Execution 
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MATERNAL AND CHILD HEALTH COMPARING TO REGIONAL HEALTH SERVICE 

PROVIDERS 

Robert REICHENBACH  

Germany 

Abstract: Targets: Since drastically abbreviated infant hospitalization has moved the focal point of care 

from the medical clinic, a focal arrangement question has become how to guarantee an arrangement of 

care that reaches out into the home and network. The goal of this investigation was to analyze the job 

of the state Maternal and Child Health Title V projects in the appraisal of the issue of infant release, the 

advancement of arrangements, and the confirmation of proper consideration. Technique: The chief or 

their designee in every one of the 50 states and the District of Columbia partook in an organized phone 

meet enduring 30–an hour. Results: Twenty-eight states announced new or recently executed orders for 

48 hours of private protection inclusion for baby blues hospitalization. Just 6 states revealed orders 

concerning private protection inclusion of inpatient administrations, yet 20 states announced commands 

for post discharge administrations. In the appraisal work, just 18 maternal and kid wellbeing (MCH) 

programs detailed that they had embraced explicit examinations on the impacts of release timing in their 

states. In approach advancement, 18 of the 51 respondents announced that the MCH program started 

infant release conversations, 23 revealed that the office partook in conversations, and 10 showed that 

they didn't partake. In affirmation, 29 projects revealed that they had made a move to give specialized 

help to nearby networks in creating subsequent frameworks. The connection between the exhibition of 

center capacities and the improvement of explicit release arrangements in the state was insignificant. 

Ends: The MCH programs seem to have played fluctuated, however frequently restricted, parts in the 

advancement of release approaches. It is basic for MCH projects to connect effectively in the approach 

making measure. However, in the world of politics encompassing infant release strategy, where laws 

and guidelines predictable with the prosperity of newborn children and moms were being authorized, 

the restricted MCH program jobs may have been proper. Contending against this end, in any case, is 

that lone 15 projects accepted they had been viable and just 19 were happy with the release arrangements 

in their states, which proposes that a more proactive job might be essential.  

Keywords: State Maternal, Youngster Wellbeing Programs, Infant Release 
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HEALTH INSURANCE FOR CHILDRENS IN UNITED STATES 

Chernyu Stanimirov BACHEV 

Bulgaria 

Abstract: Destinations: This examination evaluates the medical coverage inclusion of offspring of sett-

lers in the United States and varieties among worker gatherings. Strategy: The examination utilizes in-

formation from the March enhancements of the 1994 and 1996 Current Population Survey to think about 

medical coverage inclusion of youngsters who report unfamiliar parentage. Separate calculated relapses 

are directed to gauge the probability of being covered by any protection, public protection, and private 

protection. Results: 27.3% of all offspring of migrants are without medical coverage, 34.1% are on open 

protection, and 44.3% have private protection. Unfamiliar conceived youngsters who have not yet be-

come U.S. residents are the destined to be without medical coverage (38.0%). A large number of these 

youngsters are not covered on the grounds that their folks can't secure positions that give inclusion and 

Medicaid neglects to select however many of them as could reasonably be expected. Generally speaking, 

the youngsters' odds of being covered by any medical coverage fluctuate small as indicated by when 

their folks resulted in these present circumstances nation. Be that as it may, offspring of ongoing fore-

igners are bound to depend on general medical coverage (40.1% versus 24.8%) and more averse to be 

covered through private sources (36.8% versus 60.6%) than those of set up workers. Among outsider 

gatherings, offspring of Haitian (48.4%) and Korean (45.3%) foreigners are at the most elevated dangers 

of being uninsured. The two offspring of the Dominican Republic (65.9%) and Laos (83.3%) report high 

paces of public protection inclusion. Ends: Greater difference in health care coverage inclusion among 

offspring of outsiders is normal once the new government assistance change charges produce results. 

Specifically, noncitizen youngsters, offspring of late workers, illicit migrants, and Dominican Republi-

can outsiders will be influenced most. Endeavors pointed toward lessening the mischief should focus on 

these weak gatherings.  

Keywords: Health Care Coverage Inclusion, Offspring of Foreigners, Government Assistance Change, 

Current Populace Overview 
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EDUCATION LEVEL CHILDBEARING FOR DEFERRED CHILDREN 

Carmi FLEISCHMANN  

Israel 

Abstract: Targets. Progressed maternal age from the start birth, however not at ensuing births, may 

have impeding wellbeing suggestions for both mother and kid, for example, a helpless birth result and 

an expanded danger of maternal bosom malignant growth. Nonetheless, positive results may likewise 

result, for example, an improvement in financial measures and posterity's exhibition on intellectual tests. 

Examination has demonstrated that ladies progressively are deferring their first births past the mid twen-

ties, however the new patterns in financial difference in age from the start birth, and the suggestions for 

general wellbeing, have not been all around portrayed. Technique. This investigation utilized public 

birth endorsement information for 1969–1994 to analyze age from the outset birth by maternal schooling 

level. Current Population Survey information were likewise used to look at changes over the long haul 

in age and instructive dispersion among ladies of childbearing age. Results. Age from the start birth 

expanded during the time span. Middle age from the outset birth expanded from 21.3 to 24.4 somewhere 

in the range of 1969 and 1994, and the extent of first-time moms who were age 30 or more seasoned 

expanded from 4.1% to 21.2%. Age from the start birth expanded quickly among ladies with at least 12 

years of training; almost half (45.5%) of college alumni ladies who had their first birth in 1994 were age 

30 or more seasoned, contrasted and 10.2% in 1969. In any case, little change was seen among ladies 

with less than 12 years of instruction; among those with 9–11 years of training, just 2.5% of first births 

in 1994 happened at age 30 or more seasoned. Ends. The pattern toward delayed childbearing has hap-

pened essentially among ladies with in any event a secondary school instruction. Wellbeing administra-

tions use, for example, fruitlessness treatment and cesarean area, may increment because of postponed 

childbearing among higher instructed ladies. Future assessments of the relationship between maternal 

age from the start birth and wellbeing results may have to assess financial differentials.  

Keywords: Maternal Age, Birth Rate, Birth Declarations, Instruction, Financial Components 
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HOSPITAL AND BIRTH CENTER QUALITIES 

Callum REID  

Australia 

Abstract: Targets: (1) To depict contemporary birth habitats as far as the populace served, hierarchical 

and monetary qualities, administrations gave, mission and reasoning, and arranging and showcasing 

strategies. (2) To contrast clinic supported and nonhospital models and respect to the above qualities. 

Technique: Data from the National Survey of Women's Health Centers led in 1994 are broke down 

utilizing t-tests and chi-square tests. Results: Contemporary birth communities serve an assorted popu-

lace of ladies and give a scope of clinical and nonclinical administrations. Birth focuses are both medical 

clinics supported and nonhospital, with the previous developing at a quicker rate. Contrasted with me-

dical clinic supported focuses, nonhospital focuses serve a bigger extent of uninsured ladies, give a more 

extensive scope of clinical administrations, and are more dedicated to ladies focused consideration. Fo-

cuses use distinctive promoting techniques and are engaged with various hierarchical changes to more 

readily situate themselves in the changing medical care climate. Ends: Birth focuses offer an alluring 

choice to buyers and are a suitable model for conveying ladies focused consideration. Given that all 

"birth focus" offices don't have a similar way of thinking and administration blend, ladies need to have 

some affirmation of what a "birth focus" will, and won't, give.  

Keywords: Birthing Focuses, Maternal Wellbeing Administrations, Ladies' Wellbeing Administrations, 

Ladies' Wellbeing, Pregnancy, Mobile Consideration Offices, Essential Wellbeing, Care, Comprehen-

sive Wellbeing, Nurture Birthing Assistants 
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MATERNAL HEALTH SERVICES WITH UNIVERSITY PARTNERSHIP 

Jatindra MATRI  

Bangladesh 

Abstract: Destinations: Funded by the Federal Maternal and Child Health Bureau, an organization 

between the Johns Hopkins University School of Public Health, Department of Maternal and Child He-

alth (JHU), and the Baltimore City Health Department (BCHD) recognizes maternal and youngster me-

dical conditions, and creates suitable mediations. This paper presents the association and exercises of 

the JHU/BCHD Maternal and Child Community Health Science Consortium because of beating con-

ventional hindrances to shared endeavors, and examines what job the Consortium has had in its own 

synergistic achievement. Technique: A survey of the writing revealed various obstructions to profitable 

cooperation. Various components adding to conquering the hindrances was additionally uncovered. The 

association and exercises of crafted by the JHU/BCHD Maternal and Child Community Health Science 

Consortium has been applied to these boundaries and related factors, and examined in setting of sugges-

tions for future shared endeavors. Results: The Consortium has built up a completely incorporated re-

gulatory structure crossing over both the BCHD and JHU. The mission of the Consortium has been 

converted into four classifications of work, every one intended to supplement, expand, and enlarge the 

other. The framework set up in Baltimore, as an immediate aftereffect of this association, has served to 

beat customary obstructions to gainful scholarly/office coordinated effort, while advancing authoritative 

profitability. This result is an aftereffect of conquering the perceived obstructions to cooperation. Ends: 

Health organizations and college general wellbeing programs should connect assets and work together 

to address general medical problems. Obligation to a cooperative way to deal with the general's wellbe-

ing will decide its future.  

Keywords: Cooperation, People Group, Consortium, Wellbeing Division, Organization, Maternal And 

Youngster Wellbeing, College 
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PROVIDING SOCIAL SERVICES FOR CHILDREN WITH SPECIAL CARE NEEDS 

Elke DECONINCK  

Belgium 

Abstract: Objective: Children with extraordinary medical services needs are progressively taking a 

crack at oversaw care plans. Notwithstanding, existing oversaw care associations, including conventio-

nal HMOs, are frequently inadequately appropriate for thinking about this populace. In the grown-up 

medical care region, new oversaw care substances, called Social HMOs (S/HMO) and Programs for the 

All-comprehensive Care for the Elderly (PACE), have been made to coordinate wellbeing and wellbeing 

related administrations for constantly sick and crippled grown-ups. We portray these models and survey 

their potential for serving youngsters with unique medical care needs. Strategy: We investigated the 

writing on oversaw care for kids with unique medical services needs and assessment discoveries from 

the S/HMO and PACE models for the old. Results: Evaluations of the S/HMO and PACE models have 

yielded blended discoveries. A portion of the surer achievements incorporate lower use and uses for 

long haul care administrations contrasted with other exhibit ventures, more noteworthy coordination of 

essential consideration doctors in dynamic concerning long haul care, and improved administration of 

advances between care levels. On the negative side, fire up has been moderate, forthcoming individuals 

have been reluctant to select, discontinuous and in some cases incessant working shortages have arisen, 

no noticeable constructive outcomes on wellbeing or social results are evident, and no critical generally 

investment funds have arisen. Ends: With blended outcomes up until this point, alert is needed in appl-

ying these or comparable models for weak kid populaces. Nonetheless, given the insufficiencies of con-

ventional oversaw care for this populace, we accept experimentation with new models of care that co-

ordinate wellbeing and wellbeing related administrations is significant. Such experimentation should be 

cultivated uniquely to the degree that the models are painstakingly planned and afterward actualized in 

a way that ensures the interests of kids with uncommon medical care needs.  

Keywords: Capitation, Social, Programs for The All-Comprehensive Care for The Elderly, Overseen 

Care, Protection, Medicaid, Persistent Sickness, Kids with Unique Medical Services Needs 
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CHILDREN HEALTH TRAINING PROGRAMS FOR PEOPLE SEEKING OUT A JOB 

Erik ÁLVAREZ  

Spain 

Abstract: Targets: In 1995, the Association of Teachers of Maternal and Child Health (ATMCH) conc-

luded that data about the business status of program graduates was basic to endeavors to improve MCH 

educational plans. Strategy: ATMCH mentioned data from 13 MCH programs in schools of general 

wellbeing financed by the government Maternal and Child Health Bureau and 12 gave data about their 

graduate degree graduates in the 1990-1994 period, including the time of graduation, degree, Bureau 

traineeship uphold, position held, and utilizing office. Results: The all out number of graduates was 742. 

Four projects arrived at the midpoint of under 8 alumni for every year (little); six, 10–16 (fair size); and 

two more than 22 (huge). Over 90% of graduates got a M.P.H. In the 10 projects that gave information 

on Bureau uphold, 46% got traineeship uphold from the Bureau. Fair size programs had the biggest level 

of graduates getting traineeship uphold. Generally, 45% of graduates were in managerial positions, 32% 

were engaged with persistent consideration, 20% were in arrangement logical positions, and 3% in dif-

ferent positions. 47 percent of program graduates went into or proceeded in network based offices, 18% 

in government offices, 17% in scholarly or exploration offices, and 18% in different offices. Program 

size was fundamentally connected with both position and the office in which the alumni was utilized. 

Authority traineeship uphold was related with utilizing organization. Ends: The examination recom-

mends the requirement for changes in MCH educational plans, improved instruction openings in claim 

to fame aptitude territories, and a continuous overview of alumni of MCH programs.  

Keywords: Offices, Organization, Youngster Wellbeing, Educational Plan, Instruction, Business, Ma-

ternal Wellbeing, Positions, Overview, Traineeship 
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MEDICAL AID FOR WOMEN IN MANAGED CARE WITH PRENATAL PROBLEMS 

Matyáš NĚMEČEK  

Czech Republic 

Abstract: Goals: Managed care plans under Medicaid are turning into a standard wellspring of care for 

low-pay pregnant ladies. This investigation depicts an auxiliary pre-birth care administration mediation 

created by one oversaw care association (MCO) for Medicaid-selected ladies, evaluates the degree to 

which the intercession administrations were utilized, and assesses the impact of the mediation on pre-

birth care support. Strategy: There were 226 mediation and 258 control ladies with a solitary live birth 

conveyed somewhere in the range of 28 and 44 weeks incubation what 1's identity was tried out the 

MCO's Medicaid program, (2) were high-hazard dependent on a pre-birth hazard appraisal, and (3) be-

gan pre-birth care before 26 weeks development. Not exactly sufficient and escalated pre-birth care use 

were picked as intercession results measures. Results: Family arranging, a 2-month baby blues infant 

visit, a maternal baby blues visit, and a WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, 

Infants, and Children) reference were among the most self-chose intercession administrations for this 

populace; home wellbeing helper and bosom taking care of help were the most un-mentioned administ-

rations. Over 90% of those requiring family arranging or bosom taking care of administrations got the 

administrations, while over 20% of the mediation bunch rejected youngster care, food help and family 

viciousness references, and home wellbeing associate and smoking end administrations. The interces-

sion bunch had a fundamentally lower danger of not exactly sufficient usage of pre-birth care (OR = 

.32; 95% CI: 0.17–0.60) and was bound to have a serious number of pre-birth care visits (OR = 1.61; 

95% CI: 1.05–2.48). Ends: The capacity of oversaw care associations to give continuous pre-birth care 

to Medicaid populaces in a financially savvy way relies halfway upon their improvement of bundles of 

pre-birth benefits that cultivate positive preventive medical care use practices and great pregnancy re-

sults. The consequences of this venture recommend that the mediation was useful in the territory of 

improving usage of pre-birth care.  

Keywords: Pre-Birth Care, Medicaid, Overseen Care, Family Arranging, Little For-Gestational Age, 

Assessment Research 
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HEALTH AT THE HOUSE AFTER HOSPITAL: A CASE STUDY FROM MANAGED CARE 

Chanit TRUMPELDER  

Israel 

Abstract: Targets: To decide the recurrence of home visits during the baby blues period among ladies 

released inside 24 hours after labor, to recognize attributes of ladies who got at any rate one home visit, 

and to analyze whether a home visit was identified with baby blues encounters. Strategy: Women who 

were joined up with a Prudential HealthCare® plan and had a new ordinary vaginal conveyance finished 

a 15-minute phone review (N = 5201). Just ladies who were released inside 24 hours after conveyance 

were remembered for this investigation (N = 3121). Chosen factors, including maternal attributes, preg-

nancy-related and baby blues encounters, and social help factors, were analyzed for ladies who got visits 

and the individuals who didn't get visits inside about fourteen days after conveyance. Results: Slightly 

over 30% of ladies taking an interest in the review got in any event one home medical care visit inside 

about fourteen days after conveyance release. Ladies who got a home visit were bound to be Black, 

utilized, primaparous, joined up with a wellbeing support association, or not living in the Southern Uni-

ted States. Contrasted and ladies who didn't get a home visit, ladies who got a visit were bound to have 

their infant get a phenylketonuria test after release, get a subsequent call or housekeeping administration, 

and admittance to a 24-hour hotline. Ends: Managed care associations just as other coordinated fra-

meworks of care should be centered around improving the nature of pre-birth and baby blues benefits, 

and expanding fulfillment of ladies utilizing these administrations.  

Keywords: Wellbeing Administrations (Use), Home Consideration Administrations, Length Of Remain, 

Oversaw Care Programs, Persistent Training, Pregnancy, Postnatal Consideration, Ladies' Wellbeing 
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BIRTH WEIGHT INTERVENTIONS AMONG AFRICAN WOMEN 

Bohdan Tymofijovych KOSTYUCHENKO 

Ukraine 

Abstract: Targets: While the significance of investigating and better estimating components of pre-

birth care have been noted in the general wellbeing writing, the parts and timing of such administrations 

have been ineffectively analyzed for the by and large pregnant populace and explicitly for African-

Americans, who customarily have had higher paces of low birth weight and unexpected labor. This 

investigation investigates the relationship between tolerant receipt of chosen suggested pre-birth care 

intercessions and baby birth weight in a broadly delegate test of African-American ladies, while cont-

rolling for the impact of low birth weight hazard markers. Technique: This is a review case-control 

examination utilizing study information of ladies who conveyed typical birth weight, moderate low birth 

weight, and low birth weight infants in 1988. An example of 3905 African-American ladies who reacted 

to the 1988 National Maternal and Infant Health Survey is inspected dependent on maternal review of 

receipt of six clinical screening methods and seven wellbeing advancement suggestions. Birth weight 

measures were acquired from connected 1988 birth endorsement information. Results: The underlying 

outcomes demonstrated that ladies who don't get the entirety of the suggested wellbeing advancement 

exhortation are bound to convey low birth weight newborn children than ladies who get the entirety of 

the guidance in the substance of their pre-birth care, in the wake of controlling for low birth weight 

hazards (OR = 1.28; 95% CI = 1.01, 1.7). Nonetheless, when bosom taking care of guidance is elimina-

ted from the accumulation of wellbeing advancement exhortation, the huge impact of counsel on low 

birth weight is invalidated. No other huge gathering varieties in the receipt of clinical screening tech-

niques or wellbeing advancement guidance for ladies who conceived an offspring in the leftover birth 

weight classes are noticed. Ends: Nationally suggested introductory clinical screening methodology and 

wellbeing advancement exhortation in pre-birth care content don't seem, by all accounts, to be related 

with a decrease in low birth weight for African-American ladies. More examination is expected to all 

the more likely evaluate the effect of other antenatal intercessions, especially those given to ladies with 

a higher predominance of helpless birth results.  

Keywords: Birth Weight, Hazard Appraisal, Pre-Birth Care, Clinical Screening, Counsel, Clinical Rules, 

Substance of Care, Assessment 
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RELATIONSHIP WITH SMOKING HABITS AND PROBLEMS DURING TRIMESTER 

Nuutere MATAFAAHIRA  

Philippines 

Abstract: Destinations: To inspect qualities identified with drinking during pregnancy among a popu-

lace based example of ladies. Strategy: We dissected information identified with third-trimester drinking 

gathered from the Alaska Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS). PRAMS utilized 

a populace based, delineated inspecting configuration to overview 9733 of the around 44,000 live births 

to Alaska-inhabitant ladies during 1991–1994. We characterized customary drinking as at least one be-

verage for every week on normal during the third trimester. Examinations included bivariate and multi-

variate relationship with any and customary drinking. Results: Of ladies sent a review, 6973 reacted and 

addressed the inquiries identified with liquor utilization. Nine percent announced any drinking during 

the third trimester and 2.5% were ordinary third-trimester consumers. The most grounded hazard factors 

for both any and standard third-trimester drinking were more established age and weed or cocaine use. 

Other danger factors for any third-trimester drinking included pre-birth cigarette smoking, more no-

teworthy training, non-Alaska Native race, the experience of critical life stressors, and home in a 

network that didn't limit the offer of liquor. Other danger factors for customary third-trimester drinking 

included pre-birth cigarette smoking and the experience of abusive behavior at home. Pre-birth advising 

with respect with the impacts of liquor utilization during pregnancy and ampleness of pre-birth care 

were not essentially connected with either result variable. Ends: Efforts to diminish pre-birth liquor 

utilization should be aimed at more seasoned ladies and should address social determinants of wellbeing, 

for example, instruction, abusive behavior at home, drug use, and the accessibility of liquor. Without 

these endeavors, pre-birth liquor schooling by medical services suppliers may have little effect on preg-

nancy-related drinking.  

Keywords: Gold Country, Alaska Native, Liquor Drinking, Abusive Behavior at Home, Fetal Liquor 

Disorder, Pregnancy, Substance Use 
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A POTENTIAL STRATEGY FOR WOMEN PLANNING EARLY DELIVERY 

Mohamed BOROBIA  

Chile 

Abstract: Destinations: This examination portrays the utilization of a Medicaid oversaw care rundown 

to tentatively enlist into an exploration venture pregnant ladies accepting consideration from an assort-

ment of suppliers. Strategy: A rundown of ladies tried out Medicaid oversaw care was utilized to enlist 

pregnant African-American and Latina ladies into an investigation of pre-birth care fulfillment. Because 

of protection concerns, the analysts couldn't straightforwardly get to names from the rundown. All things 

considered, an oversaw care contract office sent enlistment letters to 1009 pregnant African-American 

and Latina Medicaid beneficiaries. Reaction rates by nationality and a few other key factors are deter-

mined. The inclinations related with this technique for enrolling pregnant ladies from an assortment of 

suppliers are examined. Results: Thirty-five percent of the ladies reached returned assent structures and 

consented to have scientists approach them; the reaction rate for African-American ladies was 43% and 

for Latinas was 29% (p < 0.0001). Respondents were more youthful and later in their pregnancies than 

nonrespondents, however didn't vary from them by postal division of home. The ladies selected into the 

examination acquired pre-birth care from a different gathering of suppliers. Ends: While the utilization 

of a tentatively created rundown of pregnant Medicaid beneficiaries to enlist low-pay pregnant ladies 

into an exploration study might be related with some determination inclination, the possible cost reserve 

funds, diminished exertion, and lessened review predisposition may make their utilization a plausible 

examining elective, especially when the analyst wants to enroll ladies looking for care from an assort-

ment of supplier game plans.  

Keywords: Medicaid, Overseen Care, African-American Ladies, Latina Ladies, Enrollment Of Pregnant 

Ladies, Low-Pay Pregnant Ladies, Pre-Birth Care Suppliers 
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DISABILITY IMPROVEMENT WITH FUNCTIONAL LIMITATION 

Tomás QUEALLY  

Ireland 

Abstract: Goals: This paper (a) makes and approves measures for populace review information to sur-

vey useful constraint in versatility, self-care, correspondence, and learning capacity for young American 

youngsters; (b) figures paces of useful restriction utilizing these measures, and gives populace assess-

ments of the quantity of kids with impediments; and (c) analyzes these restrictions as a component of 

financial variables. Strategy: The examination depends on information for kids matured 5–17 gathered 

in the 1994 National Health Interview Survey on Disability. Ordinal qualities are allocated to study 

things in the four useful zones and examined to deliver sizes of high dependability. These measures are 

utilized to recognize inside a 95% certainty span the quantity of kids with these constraints. Requested 

calculated relapse models measure the impacts of practical constraints on inability and cultural restric-

tion. Financial contrasts are estimated with an arranged calculated relapse model that predicts serious-

ness and comorbidity. Results: Limitations in learning capacity (10.6%) and correspondence (5.5%) are 

simply the most well-known, with versatility (1.3%) and self-care (0.9%) happening less regularly. Six 

percent of kids have one genuine practical impediment and 2.0% have at least two genuine utilitarian 

restrictions. This relates to 4.0 million young American youngsters with genuine practical impediments. 

Practical restriction is emphatically connected to financial weakness and to home in single parent fami-

lies. Ends: Future populace examination should utilize different thing scales for four unmistakable regi-

ons of utilitarian restriction, and a synopsis that considers both seriousness and comorbidity. The imp-

roved appraisals of the quantity of young kids with utilitarian restriction in this paper may help add to a 

more educated logical and strategy conversation regarding practical constraint and inability among 

American young youngsters. Future examination on the incapacity cycle among kids should consider 

the part of financial inconvenience and family structure.  

Keywords: Incapacity, Youngsters, Practical Restriction, Populace Gauges, Financial Weakness 
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RACE, SOCIAL AND STATUS EFFECT ON HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Nicolas CONDE  

Spain 

Abstract: Destinations: Injuries are the main enemy of youthful people in the United States, yet huge 

holes in our comprehension of this reason for death remain. By analyzing the autonomous impacts of 

race, schooling, pay, family unit structure, and private area on injury mortality in youthful people, this 

examination tends to these holes. Strategy: Using information from the National Longitudinal Mortality 

Study, endurance examination is utilized to analyze the injury mortality hazard looked by 0 to long term 

olds over a nine-year subsequent period. Separate models are assessed for crime, self destruction, acci-

dental injury passings, and all injury passings. Results: Household head's schooling independently af-

fects youth murder and unexpected injury mortality hazard. Conversely, family pay and family structure 

don't effectsly affect any of the injury results. At last, a large part of the overabundance murder hazard 

looked by youthful African-Americans is clarified by hidden racial differentials in socioeco-nomic sta-

tus, family unit structure, and private area. Ends: By finding an autonomous impact of family unit head's 

schooling on youth mortality hazard from crime and inadvertent wounds, this investigation adds to the 

enormous assortment of proof connecting financial differentials to imbalance in life possibilities.  

Keywords: African-Americans, Blacks, Whites, Financial Elements, Family Attributes, Mortality, 

Crime, Self Destruction, Mishaps, Youngster, Pre-Adulthood 
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PRENATAL CARE AND ASSOCIATED FACTOR WITH RACES 

Mateus Watanabe MEDINA 

Brazil 

Abstract: Targets: It is notable that individuals of color are more averse to get sufficient pre-birth care 

than white ladies. This examination looks at whether there are contrasts in obstructions to pre-birth care 

revealed by highly contrasting moms. Strategy: Data from the 1988 National Maternal and Infant Health 

Survey were utilized to quantify connections among race and announced monetary, administration, and 

individual hindrances to pre-birth care use, changing for maternal age, equality, instruction, destitution 

level, and protection inclusion during pregnancy. All investigations were separated by conjugal status 

in view of considerable impact alteration. Results: Among wedded ladies, 12.1% of individuals of color 

announced at any rate one boundary to pre-birth care contrasted with 9.8% of white ladies. Be that as it 

may, after change for segment and financial elements, people of color were more averse to report a 

boundary chances proportion [OR] of 0.8; 0.6–1.0). Unmarried individuals of color were more averse 

to report any obstructions to mind than white unmarried ladies (17.9% versus 25.6%). After change, the 

OR was 0.4 (0.3–0.5). Ends: This examination recommends that however individuals of color are more 

averse to get pre-birth care than white ladies, they are less inclined to report hindrances to such mind. 

This might be expected to contrasting desires from the wellbeing framework. The examination of saw 

hindrances to mind is critical to the subsequent comprehension of what steps should be taken to guaran-

tee that pregnant ladies don't encounter obstructions to the receipt of pre-birth care.  

Keywords: Racial Contrasts, Blacks, Whites, Ladies, Seen Obstructions To Pre-Birth Care 
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STAY LENGHT AT MATERNAL HOSPITAL FOR DIFFICULT DELIVERIES 

Anil CHAPAGAIN  

Nepal 

Abstract: Goals: To decide the free relationship of chose maternal and medical clinic attributes with 

length of maternal emergency clinic remain for simple vaginal conveyances. Strategy: Linear relapse 

examination utilizing National Hospital Discharge Survey information from 1988 to 1995. Free factors 

were year, maternal age and race, technique for installment, and medical clinic proprietorship, size, and 

geographic area. The result measure was length of maternal medical clinic remain for straightforward 

vaginal conveyances. Results: Length of remain was freely connected with year, geographic district, 

installment technique, and clinic size. From 1988 to 1995, the mean length of remain tumbled from 2.1 

to 1.5 days. The pace of lessening was comparative for all locales, strategies for installment, and emer-

gency clinic size. Ladies in the West had a more limited mean length of remain (1.5 days) than ladies in 

the Northeast (2.2 days). The distinction by strategy for installment was more modest. Length of remain 

was most brief for ladies without protection (1.8 days) and longest for ladies covered by Blue Cross (2.1 

days). Maternal age and race and sort of emergency clinic proprietorship were not autonomously con-

nected with the length of remain. Ends: Significant varieties existed in the period of time ladies are 

hospitalized for ordinary labor. These varieties are basically connected with where a lady lives and 

whether she is guaranteed. Given the current public discussion on the effect of abbreviated clinic stays, 

these varieties should be investigated and their consequences for maternal and newborn child prosperity 

explained.  

Keywords: Length Of Remain, Early Release, Labor, Obstetric Conveyance, Medical Coverage 
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HEALTH SERVICES FOR CHILDREN AND INCORPORATING INTO GENERAL 

SYSTEM 

Agil HIDAYATOV  

Azerbaijan 

Abstract: Destinations: Increasingly, general society and private areas are going to "administration re-

conciliation" endeavors to decrease, if not take out, boundaries to required consideration made by abso-

lute projects. In 1991, the Robert Wood Johnson Foundation set up another public exhibit venture, called 

the Child Health Initiative, proposed to test the possibility of creating components at the network level 

to organize the conveyance of wellbeing administrations and to pay for those administrations through 

an adaptable pool of beforehand downright assets. This article presents the discoveries of a free assess-

ment of the Child Health Initiative. Technique: The assessment used a blend of subjective strategies to 

survey and depict the encounters of the networks as they created and executed coordinated wellbeing 

administrations. It utilized a rehashed measures configuration including two site visits and between time 

phone interviews, just as survey of reports. Results: Overall, the showing venture made blended prog-

ress. Both consideration coordination and the creation of network wellbeing report cards were discove-

red to be attainable inside the generally short existence of the establishment award. Notwithstanding, 

numerous locales experienced critical deferrals in the creation of report cards and executing care coor-

dination plans on the grounds that the destinations generally didn't profit by the effective models effec-

tively in presence. Minimal clear advancement was made in actualizing the decategorization segment of 

the undertaking. Destinations experienced challenges because of absence of past involvement in this 

new endeavor, the powerlessness to make sure about dynamic participation from neighborhood, state, 

and government offices, the moderately brief term of the undertaking, and different components. Deter-

minations: various exercises were found out from this undertaking that might be valuable in future de-

categorization tests, including (1) an away from of the idea and its applications among all gatherings is 

basic, (2) elevated level political responsibilities to the exertion are required between all degrees of 

government, (3) satisfactory specialized help should be given to overcome specialized contemplations 

in building up a functional way to deal with decategorization, and (4) decategorization and administra-

tion joining endeavors should zero in on both the wellbeing and social areas.  

Keywords: Kid Wellbeing Administrations, Admittance To Mind, Administration Incorporation, Medi-

cal Care Financing 
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NEW RULES FOR MATERNAL AND CHILD HEALTH AMONG WOMEN 

Mubeena binti MUDRIK 

Malaysia 

Abstract: Goals. Business as usual in maternal and kid wellbeing (MCH) centers around obstetric well-

being. An arising elective is to expand the thought to conceptive wellbeing. A comprehensive viewpoint 

includes ladies' medical problems in MCH. The motivation behind this paper is to additional the discus-

sion on the relationship of ladies' wellbeing to MCH. Explicit points are (1) to portray exercises advan-

cing ladies' wellbeing in MCH and (2) to analyze results of elective viewpoints for MCH exploration, 

administrations, and preparing. Technique. To accomplish the primary target, I talk about advancements 

in a state wellbeing office and relevant records from the MCH Section of the American Public Health 

Association. To address the subsequent point, I follow the Bush Policy Analysis Model of gauging the 

three standards against the accompanying evaluative rules: value, proficiency, fulfillment, disgrace, cir-

cuitous impacts, achievability, affectability to class and race, and social obligation. Results. The obstet-

ric methodology meets most models in a positive style; conceptive wellbeing fulfills rules all the more 

decidedly and less obscurely. A ladies' wellbeing point of view bears the most potential for improving 

conceptive results right now, since no territory of ladies' overall wellbeing has been completely de-

monstrated to be insignificant to generation (or the other way around). Ends: This investigation recom-

mends that ladies' wellbeing should be joined all the more completely into the MCH field, just as diffe-

rent territories of general wellbeing and medication. When research deficiencies have been tended to 

and the extent of regenerative wellbeing outlined all the more obviously, the arrangement of ladies' 

wellbeing with MCH might be reconsidered.  

Keywords: Ladies' Wellbeing, Ladies' Wellbeing Administrations, Maternal Wellbeing Administrati-

ons, Maternal Government Assistance 
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MORTALITY IN NEW BABIES AMONG BLACK AND HISPANIC INFANTS 

Servidio GUERRERO  

Italy 

Abstract: Objective: Although neonatal mortality has been declining more quickly than postneonatal 

mortality in ongoing many years, neonatal mortality keeps on representing near 66% of all newborn 

child passings. This report utilizes U.S. crucial insights information to portray public patterns in the 

significant reasons for neonatal mortality among highly contrasting babies from 1980 to 1995. Strate-

gies: Mortality rates were assessed as the quantity of passings because of each cause (in view of Inter-

national Classification of Diseases, ninth Revision, codes) partitioned by the quantity of live births du-

ring a similar time span. Straight relapse models and smoothed rates were utilized to portray patterns. 

Results: During the investigation time frame, neonatal mortality declined 4.0% every year for white 

newborn children and 2.2% every year for dark babies, and the dark white hole expanded from 2.0 to 

2.4. By 1995, messes identifying with short incubation and low birth weight were the main source of 

neonatal passing for dark babies and the number two reason for white newborn children, had the most 

elevated dark white difference (4.6, up from 3.3 in 1980), and represented practically 40% of overabun-

dance passings to dark newborn children (up from 24% in 1980). Intrinsic inconsistencies were the 

number two reason for neonatal passing for dark babies and the most elevated positioned cause for white 

newborn children in 1995, and it is the solitary motivation for which there was not a generous overa-

bundance danger to dark newborn children. Ends: Large decreases in neonatal mortality have been ac-

complished as of late, yet not in the dark white hole, which has expanded. Decays were slower for dark 

than white babies in general and for practically all causes. Counteraction of preterm conveyance and 

low birth weight keep on being a need for decreasing neonatal mortality, especially among dark newborn 

children. Albeit inherent irregularities don't contribute significantly to the dark white hole, their deter-

mination, treatment, and counteraction is basic to diminishing by and large neonatal mortality.  

Keywords: Neonatal Mortality, Baby Mortality, Patterns 
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SMOKING STATUS AND RELATIONSHIP WITH PREGNANCY PROBLEMS 

Hadi RAZAVIAN  

Oman 

Abstract: Objective. The targets of this paper were to decide the pace of misclassification of smoking 

and nonsmoking status without anyone else reports and salivation cotinine of pregnant ladies partaking 

in a smoking discontinuance preliminary, decide the relationship of the quantity of cigarettes smoked 

every day and spit cotinine, and look at whether misclassification was because of an improper salivation 

cotinine cutoff point. Techniques. End of pregnancy self-reports of smoking status and salivation coti-

nine were utilized to ascertain misclassification rates. Results. The discoveries uncovered that 61 of 441 

self-detailed smokers had biochemical qualities conflicting with smoking status for a smoking misclas-

sification pace of 13.8%. The outcomes likewise uncovered that 28 of 107 self-detailed losers had coti-

nine values predictable with smoking status for a nonsmoking misclassification pace of 26.2%. Recipi-

ent Operating Characteristic (ROC) bends were then plotted to decide if misclassification came about 

because of a wrong cutoff point. The cotinine cutoff point that augmented affectability and particularity 

for all ladies was 24 ng/ml. Racial ROC correlations showed a higher cutoff point for blacks than whites. 

Utilization of any of the ROC demonstrated cutoff focuses would not change the misclassification rates. 

Ends. These discoveries recommend that underreporting of smoking status during pregnancy is high and 

that social attractive quality of nonsmoking status may have added to the absence of exactness in spit 

cotinine to recognize smoking status in this investigation.  

Keywords: Estimation, Assessment, Spit Cotinine, Pregnant Ladies, Smoking Suspension 
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SUBSTANCE USAGE AND TREATMENT PROGRAM AMONG PREGNANT WOMEN 

Askar MEDETOV  

Kazakhstan 

Abstract: Goals: This examination looks at the pervasiveness of savagery experienced by patients tried 

out the Step by Step program, a joined pre-birth care/substance misuse treatment program at the Wake 

County Health Department in North Carolina. Also, expected relationship among viciousness and soci-

odemographic attributes, substance use, and emotional wellness are explored. Strategy: All pre-birth 

care/substance misuse treatment patients who met study qualification models (N = 84) were surveyed 

by medical services suppliers. Enlightening insights and bivariate examinations were utilized to look at 

casualties of savagery and nonvictims on a wide scope of factors. Various direct relapse investigation 

assessed the effect of the ladies' encounters of viciousness on their degrees of emotional well-being 

indications while controlling for puzzling elements. Results: Forty-two percent of patients had been 

survivors of both sexual and actual brutality, and 30% had been casualties of actual savagery alone. The 

mix of sexual and actual viciousness was fundamentally more uncommon among African-American 

ladies contrasted and different ladies. No other critical contrasts were found among casualties and non-

victims regarding sociodemographics or substance use. Contrasted and nonvictims, survivors of the 

blend of sexual and actual brutality had fundamentally raised degrees of general mental trouble just as 

raised degrees of aggression, sorrow, nervousness, relational affectability, and somatization. Nonethe-

less, no critical contrasts in degrees of psychological well-being manifestations were seen among ladies 

who had encountered actual brutality without sexual viciousness. Ends: Questions concerning encoun-

ters of brutality, including sexual exploitation, should be fused into the clinical history-taking strategies 

of experts working inside pre-birth care/substance misuse treatment programs so successful intercessi-

ons that consider encounters of savagery can be instituted for these high-hazard ladies.  

Keywords: Abusive Behavior at Home, Actual Maltreatment, Sexual Maltreatment, Pregnancy, Pre-

Birth Care, Substance Misuse, Psychological Well-Being, Research, Ladies 
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PULSE HEALTH MONITORING AMONG YOUNGSTER WITH INFANTS 

Samuel BISCHOFFSHAUSEN  

Austria 

Abstract: Objective: To portray the turn of events, content, empowering influences/obstructions, and 

effect of youngster wellbeing reports in nine networks taking an interest in the Robert Wood Johnson 

Foundation financed Child Health Initiative (1991–1996). Strategies: A subjective, imminent, multiyear, 

longitudinal assessment utilizing a different contextual analysis philosophy. Three influxes of organized 

in-per-child and phone meetings of the task staff, network pioneers, and key members followed the 

advancement of kid wellbeing reports in each of the nine networks. A sent study of task chiefs was 

regulated to evaluate achievements toward the culmination of the venture. Content investigation of every 

network wellbeing report was directed utilizing distinctive calculated structures for wellbeing estimation 

and detailing. Results: All people group prevailing with regards to making a report that contained a wide 

arrangement of result markers mirroring kids' wellbeing and prosperity. The way toward making these 

reports, their substance, level of examination, introduction configurations, and dispersal shifted across 

destinations dependent on accessible assets, information and investigation limit, and other political con-

templations. While ordinarily acknowledged result measures were utilized in many reports (e.g., 

newborn child mortality, teenager births, vaccination rates), measure pointers, significant for quality 

observing and network wellbeing improvement, were quite inadequate. In every network the reports 

were credited with giving a more far reaching and incorporated perspective on the wellbeing needs of 

youngsters. Ends: Additional applied and specialized work is expected to improve the capacity of 

network wellbeing reports to catch key markers of interest. Network reports can serve a significant job 

in building the agreement expected to make program and strategy changes. Network reports may have 

extra utility in observing the effect of wellbeing frameworks change on populace wellbeing. Network 

reports can likewise encourage a shared learning measure for the members and the network, and can be 

a helpful device to propel a kids' wellbeing strategy plan.  

Keywords: Youngster Wellbeing Observing, Report Cards, Pointers, Scattering, Reconnaissance, Deca-

tegorization, Incorporated Administrations 
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WEIGHT GAINING AT PREGNANCY AND RECOMMENDED MEDICINES 

Khadaafi DURQUN  

Nigeria 

Abstract: Goals: To inspect the extent of ladies with a pregnancy weight pick up underneath, inside, or 

more ranges suggested by the Institute of Medicine from 1990 to 1996. Strategies; Our examination 

populace included ladies going to Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and 

Children (WIC) facilities in five states who conveyed a liveborn singleton baby at term (N = 120,531). 

Pregnancy weight pick up was self-revealed at the baby blues visit Results: Only 34% of ladies put on 

weight inside suggested reaches and there was little change in this extent from 1990 to 1996. The extent 

of ladies picking up not exactly their prescribed weight diminished from 23.4% to 22.0%, and the extent 

acquiring than prescribed expanded from 41.5% to 43.7% during the investigation time frame. Deline-

ated investigations uncovered comparable patterns inside all race-nationality, age, equality, trimester of 

WIC inception, and trimester of pre-birth care commencement layers and among ladies in low, normal, 

and high prepregnancy weight record classifications. There was no adjustment in the weight pick up 

dissemination among stout ladies. Supreme and relative expansions in the extent of ladies putting on 

more weight than suggested were most prominent among ladies who were underweight, Asian or Native 

American, under 20 years old, multiparous, and who started WIC and pre-birth care in the third trimes-

ter. Ends: Pregnancy weight pick up expanded among this populace of WIC members from 1990 to 

1996.  

Keywords: Weight Pick Up, Pregnancy, Institute of Medicine, Weight Record 
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MEDICAL AID ELIGIBILITY TO WOMEN FOR ENHANCED SOCIAL SERVICES 

Matthew SCALPELLO  

Malta 

Abstract: Objective: Psychosocial administrations for low-pay pregnant ladies change broadly by and 

by, and approved markers of successful execution are deficient. The examination introduced here plans 

to decide if a proportion of supplier consistence with a psychosocial administration conveyance rule is 

related with improved birth results and along these lines meets a significant legitimacy model of an 

exhibition marker. Techniques: Data on psychosocial administrations conveyed to 3467 pregnant ladies 

came from 27 destinations affirmed by the California Department of Health Services to offer improved 

perinatal types of assistance to Medicaid-qualified ladies. Multivariate relapse examinations were utili-

zed to test the relationship of satisfactory assistance conveyance as indicated by an exhibition rule with 

birth results and the reliance of the relationship on the certifications of the supplier and the sort of work 

on setting. Results: Women who got in any event one psychosocial appraisal every trimester of care as 

indicated by the rule were half as likely as ladies with lacking administrations to have a low birthweight 

(OR = 0.49; CI 0.34, 0.71) or preterm birth (OR = 0.53; CI 0.40, 0.72) result. The impact didn't rely 

upon the qualifications of the supplier or the work on setting type. Ends: The marker of the ampleness 

of psychosocial administrations as per an exhibition rule seems to meet a principal basis for a presenta-

tion pointer, a relationship with improved results. This marker might be helpful in observing execution 

of upgraded perinatal administrations for ceaseless quality improvement of administrations to low-pay 

pregnant ladies.  

Keywords: Pregnancy, Pre-Birth Care, Upgraded Pre-Birth Care, Uphold Administrations, Empowering 

Administrations, Low Birthweight, Preterm Birth, Work on Setting, Variety Practically Speaking, Psyc-

hosocial Administrations 
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PREGNANCIES REPORTS AND DOCUMENTS WITH BIRTH STATEMENTS 

Faragó CSABA  

Hungary 

Abstract: Targets: Birth authentications are a significant wellspring of populace put together informa-

tion with respect to maternal and perinatal wellbeing, however their worth relies upon the exactness of 

the information. This investigation evaluates the legitimacy of data recorded on the birth declarations 

for ladies in Washington State who were viewed as okay at section into care. Strategies: Birth endorse-

ments were coordinated to information preoccupied from pre-birth and intrapartum center and emer-

gency clinic records of an example of 1937 Washington State obstetrical patients who were viewed as 

generally safe toward the start of their pregnancies. Exactness of an assortment of pregnancy attributes 

(e.g., intricacies, methodology) on the birth testament was broke down utilizing rate arrangement and 

affectability with record abstracts as the "best quality level." Next, we weighted the information from 

each source to create evaluations of pregnancy attributes in the populace. We thought about these as-

sessments from the two information sources to see whether they give comparative photos of this subpo-

pulation. Results: Missing information for explicit things on the birth endorsements went from 0% to 

24%. The birth authentication precisely caught gravidity and equality, however was less inclined to 

report pre-birth and intrapartum difficulties. The populace assessments of the two information sources 

were altogether unique. Ends: Because birth declarations altogether disparaged the inconveniences of 

pregnancies, number of intercessions, number of systems, and pre-birth visits, utilization of these infor-

mation for wellbeing strategy improvement or asset distribution should be tempered with alert.  

Keywords: Birth Testaments, Generally Safe Pregnancies, Legitimacy 
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BEHAVIOURS AND ATTITUDES REGARDING THE PREGNANCY AND PRENATAL 

CARE 

Mansour PAHLEVAN  

Kuwait 

Abstract: Goals: This examination utilizes information from 2378 moms of live-conceived babies from 

the NICHD/Missouri Maternal and Infant Health Survey to look at the connection between pregnancy 

goal and ampleness of pre-birth care. Strategies: Pregnancy aim was estimated utilizing conventional 

arrangements of confused and undesirable pregnancies just as extra proportions of ladies' perspectives 

about their pregnancies. Chances proportions for lacking pre-birth care and its segment parts (commen-

cement of care and receipt of administrations) were determined utilizing various strategic relapse in 

independent models and in a consolidated model for the proportions of aim and disposition. Results: 

Women's perspectives about their pregnancies were related with lacking pre-birth care, including both 

insufficient inception of care and deficient receipt of administrations. Conventional proportions of in-

tendedness were essentially related uniquely to lacking commencement of care. Ladies who were tro-

ubled about the pregnancy (OR = 1.44), uncertain that they needed to be pregnant (OR = 2.81), or denied 

their pregnancies (OR = 4.82) were bound to have insufficient pre-birth care than ladies who didn't have 

these mentalities. Ladies who were despondent about being pregnant (OR = 1.86), uncertain that they 

needed to be pregnant (OR = 3.44), or who denied the pregnancy (OR = 6.69) were bound to have 

insufficient inception of care. Ladies who were uncertain that they needed to be pregnant (OR = 1.95) 

or who denied their pregnancies (OR = 2.47) were bound to have gotten lacking consideration whenever 

they had entered care. Ends: This examination proposes that perspectives about pregnancy might be a 

psychosocial boundary to ladies acquiring early and nonstop pre-birth care. Pregnancy perspectives sho-

uld be surveyed and suitable administrations gave to improve ladies' use of pre-birth care. New propor-

tions of pregnancy mentality, past the conventional aim measures, can be valuable in surveying preg-

nancy wantedness and distinguishing ladies to focus for these administrations.  

Keywords: Pre-Birth Care, Undesirable Pregnancy, Wantedness, Unintended Pregnancy, Family Arran-

ging, Maternal Conduct, Pregnancy Expectation 
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MOTHERHOOD AMONG ANIMALS AND RELATED ELEMENTS ASSOCIATED WITH 

BREASTFEEDING 

Andrija BABIĆ  

Croatia 

Abstract: Destinations: The significant target of this investigation was to distinguish indicator factors 

that precisely separated breastfeeding ladies who weaned during the initial a month, the individuals who 

weaned somewhere in the range of 5 and 26 weeks, and the individuals who weaned following 26 weeks. 

Indicators were segment factors, Theory of Planned Behavior (TPB) factors, breastfeeding information, 

and troubles experienced during the main month. Techniques: Primiparas who conveyed sound newborn 

children in a metropolitan midwestern clinic gave starting information before release. Development 

happened at 1,3,6,9, and a year. Following fitting bivariate examinations, polychotomous strategic re-

lapse was utilized to decide indicators of weaning gathering. Straight different relapse was utilized to 

anticipate proposed length. Results: Most of the 84 ladies who weaned early had planned to breastfeed 

significantly more. As indicated by the multivariate investigation, ladies who weaned prior were more 

youthful, had finished less long stretches of training, had a more certain container taking care of deme-

anor and a more negative breastfeeding disposition, proposed to breastfeed less time, had lower infor-

mation scores, had higher seen deficient milk scores, and intended to work outside the home. Factors 

proposed by the TPB to be immediate indicators of expectation clarified 36% of the change in planned 

term. Ends: Women in danger for early weaning can be related to sensible precision utilizing a TPB-

based reasonable system extended to incorporate breastfeeding explicit factors. Case finding utilizing 

exactly determined screening strategies and cautious baby blues development, alongside proficient me-

diation, should be utilized to turn away unintended early weaning.  

Keywords: Breastfeeding, Early Weaning, Theory of Planned Behavior, Information, Deficient Milk 
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UNSUCCESFUL BIRTH GIVING FOR UNINTENDED PREGNANCIES 

Augustin STRAUCH  

Germany 

Abstract: Destinations: Most states need data on the extent of live births coming about because of 

unintended pregnancies. We assessed a possible answer for the absence of information, an engineered 

state-based gauge of the level of live births coming about because of unintended pregnancies for the 

territory of Georgia. Techniques: We built the manufactured gauge by normalizing the 1995 National 

Survey of Family Growth information by the race, conjugal status, and age conveyance of Georgia oc-

cupants ages 15–44 years who conveyed a live birth during 1990–1994. Two reviews directed in Georgia 

during the very period that gathered data on unintended pregnancies were utilized for correlation: the 

Georgia Women's Health Survey (GWHS) and the Georgia Pregnancy Risk Assessment Monitoring 

System (PRAMS). Results: The engineered gauge (35.2%, 95% CI = 33.5%–36.7%) was not factually 

unique in relation to the GWHS gauge (39.6%, 95% CI = 35.7%–43.5%), however was altogether lower 

than the Georgia PRAMS gauge (49.0%, 95% CI = 45.5%–52.5%). At the point when we defined by 

race, conjugal status, and age, the engineered and GWHS gauges were measurably comparative aside 

from wedded females and females ages 25–34 years, for whom the manufactured evaluations were 

lower. For all gatherings of females, the engineered gauges were measurably lower than the Georgia 

PRAMS gauges. Ends: The manufactured gauge can be a helpful strategy for states that need to know 

the general extent of the level of live births coming about because of unintended pregnancy for purposes, 

for example, program arranging.  

Keywords: Unintended Pregnancy, Family Arranging, Impromptu Pregnancy 
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CONDOMS AS AN ALTERNATIVE TO CONTRACEPTIVE 

Amir MOFID  

Bahrain 

Abstract: Objective: Protection from both explicitly communicated infections and pregnancy is best 

acquired by the consolidated utilization of male condoms and viable female prophylactic techniques. 

This exploration analyzes double preventative technique use among high school men. Strategy: Analy-

zed information from the 1995 National Survey of Adolescent Males, a broadly delegate study of 15 to 

19-year-old guys. Utilized bivariate investigations and strategic relapse to look at the connects of joined 

utilization of condoms and female techniques. Results: At last intercourse, 17% of explicitly dynamic 

guys detailed utilization of a condom and a female strategy for contraception. Condom use, alone and 

in blend with a female technique, was emphatically connected with chatting with the accomplice about 

contraception and condoms, accepting that guys have an obligation regarding contraception, and being 

in a prior phase of a relationship. Just elevated levels of stress over explicitly communicated infections 

differentially impacted double technique use, improving the probability of utilizing a condom with a 

female strategy, yet not utilizing condoms alone. Ends: The outcomes propose that endeavors to build 

condom use all in all ought to likewise impact youngsters' utilization of condoms when their accomplice 

is utilizing a female strategy. Giving data to youthful guys about the high commonness and genuine 

results of explicitly communicated sicknesses may increment double strategy use among teenagers.  

Keywords: Contraception, Youths, Juvenile Pregnancy 
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LOW BIRTH WEIGHT AND MORTALITY: A SYSTEMATIC REVIEW 

Aurélien BARRAULT  

France 

Abstract: Objective: Aggressive maternal vehicle of low birth weight (VLBW) live births from network 

medical clinics to provincial perinatal focuses may falsely build network fetal passing rates. By distri-

buting maternal vehicles as per the area of antepartum and intrapartum care and independently proces-

sing antepartum and intrapartum fetal death rates, a more fitting proportion of clinic based mortality 

might be resolved. Technique: Delivery graphs were inspected for 568 VLBW conveyances (counting 

97 fetal passings and 77 hebdomadal passings) happening somewhere in the range of 1990 and 1992 of 

every a topographically characterized perinatal area. Maternal vehicles were broke down with network 

clinics for antepartum death rates and with the territorial community for intrapartum death rates. Results: 

Using conventional strategies, the fetal death rates for network medical clinics and the local place were 

antepartum 385.1 versus 45.2, separately, and intrapartum 120.9 versus 24.9, separately. At the point 

when territorial focus live births (maternal vehicles) are put with network emergency clinics for exami-

nation of antepartum mortality, the new antepartum death rates were 185.7 versus 72.8, individually. 

The hebdomadal death rate for network emergency clinics was 250.0 when contrasted with 145.8 for 

the territorial community. Decision: Maternal vehicles to a territorial place speak to effective antepartum 

administration by network care suppliers. Despite the fact that they conveyed in the local place, they 

should be broke down with network emergency clinics for antepartum fetal mortality correlations. 

Thusly, antepartum and intrapartum fetal mortality should be analyzed independently in a working re-

gionalized perinatal consideration program where the area of patient consideration contrasts from area 

of conveyance.  

Keywords: Obstetrics, Clinic Level, Antepartum Fetal Passing, Intrapartum Fetal Demise 
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MULTIPLE MEDICAL AIDS FOR CHILDREN WITH RESPIRATORY PROBLEMS 

Marzena SOWINSKA  

Poland 

Abstract: Goals: We attempted this populace based investigation to portray the attributes of helpless 

kids with different asthma hospitalizations and to recognize if helpless minority youngsters have a more 

serious danger for these occasions than helpless white kids. Techniques: We led a review investigation 

of 1994 California emergency clinic release information for asthma hospitalizations among 1 to 12-year-

old Medicaid patients (N = 6844 releases). Danger factors for various Medicaid asthma hospitalizations 

were determined by utilizing strategic relapse systems. Results: In 1994, asthma hospitalizations repre-

sented 11.6% of Medicaid-supported hospitalizations for 1 to 12-year-olds in California. These hospi-

talizations had a mean length of 2.7 days and a mean emergency clinic charge of $6532. After we cont-

rolled for wellspring of affirmation and length of remain, African American youngsters (OR, 1.93; 95% 

CI 1.49–2.49) and Latino kids (OR, 1.34; 95% CI 1.04–1.72) had a higher danger of numerous Medi-

caid-paid hospitalizations for asthma than whited kids. Changed chances proportions for different 

asthma hospitalizations were 1.35 (CI, 1.05–1.74) for youngsters with trauma center affirmations, and 

1.16 (CI, 0.97–1.39) for kids having emergency clinic remains of at any rate 5 days length. Ends: Among 

kids with Medicaid-paid hospitalizations for asthma, the danger for various asthma hospitalizations in-

side a year was more prominent among African Americans and Latinos than among whites. Projects 

endeavoring to diminish rehash hospitalizations for asthma may profit by zeroing in on these populaces.  

Keywords: Asthma, Readmission, Hospitalization, Youngsters, Pediatric 
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CHILDREN AND MOTHER HEALTH INDICATORS: A REVIEW OF PROCESS 

Bagumil KISELEǓ  

Belarus 

Abstract: Targets: Further enhancements in the soundness of moms and youngsters depend, to some 

extent, on gathering, dissecting, and deciphering applicable information effectively. Regardless of reli-

able endeavors to improve information limit and use during the previous twenty years, the need conti-

nues for a model arrangement of maternal and youngster wellbeing (MCH) markers to manage choices 

about medical issue to be checked, components to be remembered for informational indexes, and mea-

nings of measures. This article portrays advancement, key attributes, and significant uses of a bunch of 

MCH Model Indicators (MCH MI) made to address these necessities. Techniques: An applied model 

with five spaces was made to arrange and control improvement of the pointers. The improvement cycle 

included precise detail of ideas, recipes, age/sex gatherings, and information sources, just as proposals 

for recurrence of reconnaissance. Data sources included distributed reports and well-qualified assess-

ment. Results: There are 217 pointers appropriated across areas as follows: 75 wellbeing status, 9 rele-

vant attributes, 16 wellbeing frameworks limit and ampleness, 49 danger/defensive status, and 68 well-

being and related administrations. Twenty of the markers, every one of them in the wellbeing status 

area, are suggested for routine reconnaissance. Ends: The markers can be utilized to distinguish and 

address MCH issues, to supplement and grow different arrangements of MCH pointers, to fill in as 

guidelines for reliable definitions, to give direction to creation and update of MCH and related informa-

tion bases, and to give an establishment to the improvement of related arrangements of pointers. A 

portion of the markers require further turn of events, however the all out MCH MI bundle establishes a 

strong establishment for resulting work, just as for continuous alterations that are basic if the Model 

Indicators are to stay receptive to MCH needs.  

Keywords: Maternal and Kid Wellbeing, Appraisal, Arranging, Checking, Observation 
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ACADEMIC PERFORMANCE OF CHILDREN AT RISK OF MULNUTRITION 

Norvan AVALIANI  

Armenia 

Abstract: Objective: Previous examination has proposed that kid abuse is related with helpless school 

execution. Notwithstanding, past investigations have to a great extent been cross-sectional or, if longitu-

dinal, have had little example sizes, short subsequent periods, or have not sufficiently controlled for 

confounders. The goal of this examination is to decide the connection between youngster abuse and 

school execution in a partner of kids in danger of abuse and followed since birth. Technique: This im-

minent investigation followed youngsters conceived in danger for abuse with semi-yearly audits of the 

North Carolina Central Registry of Child Abuse and Neglect. At ages six and eight years, youngsters' 

instructors were reviewed utilizing the Achenbach Teacher Report Form and undertaking created ques-

tions with respect to peer status. This data, alongside control factors from maternal meetings, was utili-

zed in strategic relapse models to decide the effect of abuse on scholarly execution, peer status, and 

versatile working. The summed up assessing conditions (GEE) strategy was applied to change difference 

gauges for inside individual connections of school execution measures at two focuses as expected. Re-

sults: A validated abuse report is altogether connected with less fortunate scholastic execution (p < 0.01) 

and more unfortunate versatile working (p < 0.001) yet not with peer status. Ends: Understanding the 

results of abuse, including helpless scholarly execution and versatile working, is significant in arranging 

instructive, wellbeing, and social assistance mediations that may assist mishandled or ignored kids with 

succeeding school and further down the road. Longitudinal investigation is the most ideal approach to 

build up a causal connection among abuse and resulting school issues.  

Keywords: Youngster Misuse, Kid Disregard, Scholarly Execution, Peer Status, Versatile Working 
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SUBSTANCE EXPOSURE AMONG PREGNANT WOMEN AT HOSPITAL 

Muhamed JUSUFOVIC  

Bosnia and Herzegovina 

Abstract: Destinations: To analyze doctor reactions to suspected pre-birth substance introduction and 

the reasons fundamental these reactions. Techniques: National mail overview of rehearsing obstetricians 

and pediatricians who see children. Reaction rate: 63%. Results: More than 70% of doctors announced 

having ever presumed pre-birth substance presentation. Reaction rates didn't fluctuate by strength. 27 

percent detailed that they had never presumed pre-birth substance presentation. The most widely recog-

nized lifetime design (60%) was some reaction at whatever point pre-birth substance presentation was 

suspected; next most basic was no doubt (27%). Simply over 10% had an optional reaction: acting so-

metimes of suspected pre-birth substance presentation however disregarding others. Two percent reli-

ably overlooked their doubts. Finding support for the patient and securing the hatchling were the most 

well-known motivations to act. Among the individuals who had disregarded their doubts, absence of 

adequate proof of substance utilize was the frequently refered to reason. There were some significant 

claim to fame contrasts in purposes behind reaction and non-reaction and in explicit reactions prone to 

be taken. Obstetricians are unquestionably bound to furnish the patient with data and get a substance 

use history; pediatricians are more disposed to include untouchables. Ends: Obstetricians and pediatri-

cians appear to be very ready to follow up on their doubts of pre-birth substance introduction, and by 

and large react by making positive moves. Forte contrasts are not many and reflect practice contrasts.  

Keywords: Pre-Birth Substance Introduction, Doctor Reaction, Obstetrician, Pediatrician 
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IMPACT OF DISEASES AMONG PUBLIC OF IMMIGRANTS 

Gabriel KIDDASON  

Iceland 

Abstract: Targets: In 1996, California proposed guidelines to dispense with freely supported pre-birth 

care for undocumented workers. Pre-birth treatment of explicitly sent contaminations (STIs) can fores-

tall STI-related unfavorable results of pregnancy (AOP). The examination surveyed the STI-related 

wellbeing and financial effect of the proposed guidelines in Los Angeles County (LAC). Strategies: We 

demonstrated overabundance STI-related AOPs and related costs that would happen in LAC as though 

the guidelines were executed in 1995. Utilizing inferable portions in the uncovered for five STIs and 

their related AOPs, we determined overabundance STI-related AOPs and their costs that would result 

from the guidelines and how much abundance horribleness would balance net reserve funds. Results: 

The model shows that, contingent upon administrative level, 74, 110, or 132 abundance AOPs would 

happen ensuing to the guidelines, speaking to lost forestalled grimness. These abundance AOPs would 

cost $5.1, $7.6, or $9.2 million dollars in direct clinical costs, balancing foreseen reserve funds by 

19.2%, 29.0%, or 34.9%. This investigation does exclude different expenses of these STIs or expenses 

related with non-STI-related sequelae of reduced pre-birth care, all of which could additionally balance 

foreseen reserve funds. Ends: The proposed guidelines would probably prompt expanded STI-related 

bleakness and expenses, in this manner balancing foreseen reserve funds. Wellbeing divisions are in an 

uncommon situation to speedily react to strategy issues influencing weak populaces. The improvement 

of a down to earth and reasonable structure for nearby level strategy appraisal can be significant for 

empowering great logical methodologies that react to calls for decreases in essential preventive wellbe-

ing administrations.  

Keywords: Pre-Birth Care, Explicitly Sent Sickness, Settlers, Transferable, Infectious Prevention, Go-

vernment Assistance Change 
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BIRTH WEIGHT AND SURVIVAL RATES BY RACIAL DIFFERENCES 

Monim ATTIA  

Egypt 

Abstract: Objective: In the previous twenty years, baby death rates in the United States declined in 

African-American and White populaces. Notwithstanding this, racial abberations in baby death rates 

have expanded and paces of low birth weight conveyances have demonstrated little change. In this in-

vestigation, we look at worldly changes in birth weight circulations, birth weight explicit neonatal mor-

tality, and the birth weight edge for an antagonistic danger of endurance inside both racial gatherings to 

investigate the components for the differences in baby death rates. Technique: Single live births destined 

to South Carolina inhabitant moms somewhere in the range of 1975 and 1994 and considered White or 

African-American dependent on the mother's report of maternal race on the birth endorsement were 

chosen for examination. We characterize the birth weight limit for unfriendly endurance chances as the 

birth weight at which half or a greater number of babies in the populace passed on inside the principal 

month of life. Results: Despite critical expansions in extremely low birth weight rates, neonatal death 

rates uniquely declined. Birth weight explicit neonatal mortality diminished for the two races, albeit 

more prominent decreases gathered to White low birth weight babies. Before the finish of the examina-

tion time frame, the birth weight at which over half of infants passed on inside the principal month of 

life was 696 g for Whites and 673 g for African-Americans. Conversation: The continuous decrease in 

neonatal mortality is principally because of decreases in birth weight explicit neonatal mortality, likely 

identified with high-hazard obstetric and neonatal consideration. Mechanical advancements in these zo-

nes may have differentially profited Whites, bringing about an expanding racial dissimilarity in death 

rates. Besides, the moderately more noteworthy and expanding mortality hazard from postmaturity and 

macrosomia in newborn children of African-America moms may additionally worsen the racial hole in 

baby mortality.  

Keywords: Low Birth Weight, Little For-Gestational Age, Gestational Age, Newborn Child Mortality 
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HEALTH CARE SYSTEMS AND INFLUENCE ON INFANT CARE 

Tinsulaananda VIPAVAKIT  

Taiwan 

Abstract: Goals: When perinatal medication arose as another clinical order during the 1960s, Berlin 

was as one of the world's driving communities. During that time, the city was isolated into two sections, 

each cultivating its own medical services framework. After the demolition of the Berlin Wall, it was 

conceivable to talk with the residents of East Berlin and to get to their information base frameworks. 

This made the solitary occasion to equitably look at the advancement of perinatal consideration in the 

two pieces of Berlin. Techniques: Rates of maternal, perinatal, and newborn child mortality just as the 

pace of preterm conveyances were assessed over the long haul and among East and West Berlin. The 

circumstance of presentation of 20 explicit perinatal intercessions was assessed across 18 emergency 

clinics with in excess of 500 conveyances (11 in West Berlin and 7 in East Berlin). Meetings were led 

with 100 gynecologists, 100 birthing specialists, and 100 ladies who had as of late conveyed their first 

kid from each side of the city in regards to their assessments of the significance of these mediations for 

the nature of perinatal medication and how they would disseminate a financial plan to improve maternity 

care. Results: Maternal, perinatal, and newborn child mortality diminished in the two pieces of Berlin 

until 1990 (p<0.0001), without huge contrasts among East and West Berlin, however the preterm con-

veyance rate was somewhat lower in East Berlin contrasted and West Berlin (p<0.06). Some new clini-

cal methods and medicines, for example, cardiotocography, ultrasound, tocolytic treatment, and peridu-

ral sedation—were presented prior in West Berlin. Interestingly, certain general wellbeing measures, 

for example, maternal vehicle, screening programs for diabetes, and backing of breastfeeding—were 

presented a whole lot sooner in East Berlin. There were critical contrasts between the convictions of 

gynecologists, birthing assistants, and moms in East and West Berlin. When all is said in done, residents 

of East Berlin were more energetic about mechanical clinical advances, while residents of West Berlin 

were more strong of general wellbeing and elective techniques. What's more, there were huge contrasts 

among female and male doctors in their convictions about how to improve medical care, whether or not 

they lived in East or West Berlin. Ends: The aftereffects of this examination may fill in as a reason for 

reflection on how extraordinary social conditions and medical services arrangements can impact the 

improvement of maternal and youngster medical care.  

Keywords: Maternal Mortality, Perinatal Mortality, Neonatal Mortality 
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PRETERM BIRTH REVIEW FOR FEMALE UNDER TWENTY 

Petre MADZAROV  

Macedonia 

Abstract: Targets: To survey the accomplishments and viability of endeavors to decrease preterm con-

veyances through the community oriented endeavors of subsidizing offices, researchers, obstetricians, 

pediatricians, and medical care suppliers in Canada. Techniques: Chronological audit of studies comp-

leted in Canada inside the previous twenty years utilizing a few methodological methodologies, inclu-

ding randomized clinical preliminaries, studies of ladies and doctors, and forthcoming companion con-

templates. Results: Tertiary avoidance by treatment of unconstrained preterm work with beta-agonists 

was powerful in deferring conveyance by 48 hr contrasted and fake treatment. Progressing examines 

tried the relative viability of oxytocin enemies to beta-adrenergic specialists. As of late, nitric oxyde 

contributors have been tried. Auxiliary counteraction utilizing different methodologies indicated that 

high-hazard variables couldn't be altered by these intercessions. Prior to applying essential avoidance 

draws near, overviews uncovered the absence of information among the two doctors and pregnant ladies. 

Determination: A new Canadian agreement meeting underlined the potential for progress by utilizing 

multidisciplinary, network based wellbeing advancement ways to deal with forestall preterm work; upg-

rading essential exploration in prescient markers, for example, cervical change, contamination/irritation, 

and psychosocial stress; and expanding political inclusion of wellbeing chiefs.  

Keywords: Preterm Birth, Tocolysis, Pregnancy, Counteraction, Randomized Clinical Preliminary, Re-

views 
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UNWANTED BIRTH OUTCOMES AMONG HISPANIC IMMIGRANT FEMALES 

Charlotte HAMILTON  

Australia 

Abstract: Targets: For just about twenty years, the writing has reliably depicted an epidemiologic mys-

tery identifying with better birth results among high-hazard gatherings, especially new settlers from 

Mexico and Southeast Asia. We guess that paying little mind to their sociodemographic profile, Mexican 

settlers will show lower paces of low birth weight and preterm conveyances than local (U.S.) conceived 

ladies of Mexican birthplace, non-Hispanic White and Black ladies, and Puerto Rican ladies. Tech-

niques: We examined 57,324 live-conceived singleton newborn children destined to occupants in the 

city of Chicago in a connected informational index of 1994 birth–passing records. Multivariate strategic 

relapse was utilized to break down race/nationality differentials in two pregnancy result measures, low 

birth weight and preterm birth. Results: Overall better birth result is identified with maternal migrant 

status paying little mind to race/ethnic gatherings. Settler Mexican ladies had a fundamentally lower 

danger of both low birth weight [adjusted chances proportion (AOR): 0.78, 95% certainty stretch (CI) 

0.66–0.91] and preterm births (AOR: 0.75, 95% CI 0.65–0.86) and were at 28% and 33% lower dangers 

of conveying a low birth weight newborn child or an untimely baby, individually, than non-Hispanic 

White ladies.  

Keywords: Unfavorable Birth Results, Preterm Conveyance, Low Birth Rate, Local Conceived Ladies, 

Worker Ladies, Hispanic, Mexican, Black, Epidemiologic Mystery, Salutogenesis 
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SOCIAL SERVICE UTILIZATION BY PREGNANT MEDICAL ELIGIBILITY 

Razieh FARAMARZIAN  

United Arab Emirates 

Abstract: Goals: To utilize connected wellbeing and social help information bases to decide contrasts 

in the utilization of social administrations by pregnant ladies in various oversaw care frameworks. Tech-

niques: Comparison of administration use by ladies selected an expense for-administration essential 

consideration case the executives program (Maryland Access to Care or MAC), in a capitated wellbeing 

support association (HMO), or not relegated to oversaw care utilizing six state information bases. Mem-

bers included 5181 ladies getting Medical Assistance (MA) and conveying in Baltimore City in 1993. 

Result measures were receipt of WIC, AFDC, and Food Stamps. Results: The general extents of ladies 

accepting WIC, AFDC, and Food Stamps at conveyance were 52.7%, 89.2%, and 62.7%, separately. 

Ladies selected a HMO at conveyance were less inclined to get WIC (changed chances proportions, 0.8, 

95% CI, 0.69 to 0.93), AFDC (OR, 0.20; CI, 0.03 to 0.43 for ladies with earlier kids and additionally 

0.13; CI, 0.09 to 0.20 for ladies without earlier kids), and Food Stamps (OR 0.77; CI, 0.59 to 0.95 for 

ladies with earlier kids as well as, 0.49; CI, 0.35 to 0.67 for ladies without earlier youngsters) than their 

MAC partners. Ladies not doled out to oversaw care additionally commonly were more outlandish than 

their MAC partners to get WIC (OR 0.55; CI, 0.46, 0.66), AFDC (OR 1.07; CI 0.83,1.30 for ladies with 

earlier kids as well as 0.24; CI 0.18,0.34 for ladies without earlier kids), and Food Stamps (OR 0.31; CI 

0.08, 0.55 for ladies with earlier kids or potentially 0.31; CI 0.23, 0.41 for ladies without earlier kids). 

Ends: Although some low-pay pregnant ladies meet all requirements for select social administrations, 

receipt of WIC and Food Stamps was low. Expanding endeavors are required by oversaw care fra-

meworks and general wellbeing organizations to guarantee conveyance of proper administrations for 

ladies.  

Keywords: Social Administrations, Pregnancy, Overseen Care, Capitation, Food Stamps, Low-Pay La-

dies 
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LOW BIRTH WEIGHT AMONG MOTHERS DELIVERING SINGLE INFANTS 

Alexei KAPANADZE  

Georgia 

Abstract: Objective: To decide the relationship of maternal and pre-birth WIC program interest quali-

ties with low pre-birth weight pick up among grown-up ladies conveying liveborn, singleton babies at 

term. Techniques: WIC program information for 19,017 Black and White Alabama ladies conveying in 

1994 were connected with birth authentication records to inspect the relationship of anthropometric, 

segment, conceptive, hematologic, conduct and program investment attributes with low pre-birth weight 

pick up. Results: 33% (31.0%) had low pre-birth weight pick up as characterized by the Institute of 

Medicine. The occurrence of low weight pick up was expanded among ladies who had < 12 years of 

schooling, were single, Black, frail, had low or typical pre-pregnancy weight list (BMI), expanded equ-

ality, interpregnancy stretches ≤ two years, utilized tobacco or liquor, or entered pre-birth care or WIC 

programs after the principal trimester. Subsequent to changing for chosen maternal qualities, the chan-

ged chances proportions (AOR) for low weight pick up were expanded with short interpregnancy spans 

(AOR 1.21 to 2.20); tobacco use (AOR 1.16 to 1.40), weakness (AOR 1.20 to 1.25), and second trimester 

section into pre-birth care (AOR 1.14 to 1.20); the size of the AORs and 95% certainty stretches shifted 

by BMI and racial subgroup. Ends: The consequences of this investigation propose that WIC interces-

sions focusing on low pre-birth weight pickup be centered around hazard factors present during preg-

nancy, yet during the pre-and interconceptional periods also. Intercessions should target low BMI, to-

bacco use, and sickliness, and incorporate consideration regarding nourishment screening and danger 

decrease among ladies in baby blues and family arranging center settings.  

Keywords: Low Pre-Birth Weight Pick Up, Weight List, Interpregnancy Stretches, Tobacco, Paleness, 

Pre-Birth Care 
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INFANT MORTALITY REVIEW: A CASE STUDY FROM HEALTH PROGRAM 

Fariborz MORAD  

Tajikistan 

Abstract: Targets: The execution of the Fetal and Infant Mortality Review (FIMR) measure was analy-

zed as a component of the assessment of the public Healthy Start program, a government program in-

tended to diminish baby mortality in a few networks. The execution of the FIMR cycle over the 5-year 

financing period is portrayed regarding efficiency, hindrances and facilitators to usage, and venture uses. 

Techniques. Information were gotten from award continuation applications and individual meetings 

with program staff to create a subjective portrayal. Results: As of the late spring of 1996, 14 of the 15 

Healthy Start locales in the public assessment had effectively actualized the FIMR cycle. Most destina-

tions had built up a two-layered survey measure for assessment of case information in which an audit 

by wellbeing and social administrations experts was trailed by network audit. In the period 1993 to 1995, 

the level of fetal and baby passings surveyed had a middle of 34% with a scope of 4–79% across the 

destinations at an expense of $600 to $3400 per demise explored. Proposals were fluidly actualized. 

Ends: The FIMR cycle gives a significant occasion to add to the information base with respect to 

newborn child mortality in these networks. The cycle, in any case, has significant calculated necessities 

and may require generous monetary assets that may influence usage of classified investigations into 

baby mortality and other medical issues.  

Keywords: Fetal and Infant Mortality Review, Usage, Newborn Child Mortality, Private Request, Prog-

ram Assessment 
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HEALTHY START INFANT NUTRITIONS RECOMMENDATIONS 

Sofia ARTIGAS  

Spain 

Abstract: Goals: We analyze the degree and nature of the proposals that rose up out of the Healthy Start 

Fetal and Infant Mortality Review (FIMR) extends and investigate their utilization to advance fra-

meworks change. Techniques: The FIMR cycle of 16 of the 22 government Healthy Start ventures was 

evaluated. We examined information from a June 1996 review created and regulated by the MCH Bu-

reau which assembled data about proposals delivered by the FIMRs. We enhanced this information with 

data assembled through subsequent phone interviews and by abstracting data from award archives. Re-

sults: The 16 Healthy Start FIMRs audited around 1300 cases somewhere in the range of 1991 and 1996. 

A sum of 303 explicit activity techniques were suggested, reflecting eighteen explicit considerable ter-

ritories of concern. By and large, 65% of proposals fell under the rubric of "program" capacities, 31% 

under "practice," and 4% under "strategy." Healthy Start itself was most regularly focused for activity. 

The second most regular objective for activity were public and private supplier foundations. Public po-

licymaking substances were infrequently focused on. Ends: In the initial quite a long while of execution, 

with few special cases these FIMRs looked for restricted change. They worked only inside their own 

range of control to impact significant, yet restricted changes in frameworks serving ladies and their 

newborn children. As general wellbeing experts look to screen populace wellbeing, the field should 

reinforce all vehicles that draw upon cooperative structures at the network level to reveal issues, however 

to address them also.  

Keywords: Sound Start, Mortality Survey, Baby Mortality, Perinatal Wellbeing, General Wellbeing 
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COMPREHENSIVE SCREENING TECNICS FOR PREGNANT WOMEN 

Zoulal MAROUTIAN  

Armenia 

Abstract: Targets: Substance use during pregnancy causes huge horribleness and mortality. Screening 

for substance use gives occasion to mediation and treatment, however is regularly ignored in pre-birth 

care with the present monetary atmosphere and assumptions about who utilizes substances. The moti-

vation behind this examination was to decide the impact of actualizing a more extensive screening sys-

tem for distinguishing substance-utilizing pregnant ladies. Strategies: Two hundred haphazardly chose 

pre-birth patients screened utilizing the old system for substance use during pregnancy were contrasted 

with 400 arbitrarily chose patients screened after execution of another, more point by point screening 

methodology. The old screening approach included three registration concerning substance use during 

pregnancy: one for "Smoking/liquor," one for "Medication use (any)," and one for "Chronic drug 

use/liquor abuse." The new screening strategy included more point by point inquiries regarding the re-

currence of cigarette, liquor, and unlawful medication use during pregnancy. Results: Compared with 

the old methodology, the new screening convention expanded detailing of smoking/liquor use from 21% 

to 72% (relative danger = 2.63, 95% certainty span = 2.231, 3.108); revealing of any medication use 

from 12% to 18% (relative danger = 1.07, 95% certainty stretch = 1.002, 1.150); and announcing of 

liquor addiction/drug maltreatment from 0% to 6% (relative danger = 1.06, 95% certainty span = 

1.038,1.090). Ends: Our examination recommends that more nitty gritty screening utilizing direct 

inquiries concerning the sum and recurrence of substance use builds revealing of pre-birth substance use 

when contrasted with screening approaches utilizing just "yes/no" style check boxes.  

Keywords: Substance Use, Substance Misuse Avoidance, Screening Techniques, Pregnancy 
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FOOD FREQUENCY IN HISPANIC AMERICAN CHILDREN 

Hanna Vsevolodivna SKRYPNYK 

Ukraine 

Abstract: Objective: To evaluate the legitimacy of the Harvard Service Food Frequency Questionnaire 

(HFFQ) in the eating regimen appraisal of Native American and Caucasian kids 1 to 5 years old parta-

king in the North Dakota WIC program. Strategies: The 84-thing HFFQ was regulated twice to the 

parent or watchman of 131 Native American and 102 Caucasian youngsters ages 1 to 5 years (all out n 

= 233), first at the kid's standard WIC visit and afterward following the fulfillment of three 24-hr dietary 

reviews taken over roughly multi month. Normal supplement admissions from the three 24-hr dietary 

reviews were contrasted with normal supplement admissions from the HFFQs by ascertaining Pearson 

connection coefficients and changing for energy consumption and inside individual variety. Results: 

Correlation coefficients went from 0.26 for dietary fiber to 0.63 for magnesium. The normal relationship 

was 0.52, like that found in approval concentrates among youths and grown-ups. The accompanying 

supplements had connections of 0.50 or more noteworthy: sugar, sucrose, complete fat, nutrient C, nut-

rient E, nutrient Bl, nutrient B2, niacin, folate, nutrient B6, calcium, magnesium, and iron. Decisions: 

The HFFQ is a basic self-controlled survey finished by the kid's parent or watchman and is valuable in 

evaluating the eating regimens of Native American and Caucasian youngsters. It might likewise give 

significant dietary data about this age bunch for future program arranging, exploration, schooling, and 

intercession purposes.  

Keywords: Nourishment, Diet Evaluation, Kids, Low-Pay, Approval 
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OUTCOMES OF MULTIPLE BIRTH OF WOMEN WORKING ILLEGAL 

Ishaaq AL-HAMAD  

Saudi Arabia 

Abstract: Goals: To think about maternal attributes and birth results of Mexico-conceived and local 

conceived moms in the United States and those of North African moms living in France and Belgium 

to French and Belgian nationals. Techniques: We analyzed data from single live birth declarations for 

285,371 Mexico-conceived and 3,131,632 U.S.- conceived moms (counting 2,537,264 U.S.- brought 

into the world White moms) in the United States, 4,623 North African and 103,345 Belgian moms in 

Belgium, and a French public irregular example comprising of 632 North African and 11,185 French 

moms. The results were mean birthweight, low birthweight, and preterm births. Contrasts between lo-

cal/nationals and unfamiliar conceived moms in every nation were surveyed in bivariate and multivari-

ate examinations controlling for maternal danger factors. Results: The changed chances for low birthwe-

ight were lower for migrants than local/nationals by 32% in the United States, by 32% in Belgium, and 

by 30% in France. The changed chances for preterm births were lower for migrants contrasted and lo-

cal/nationals by 11% in the United States and by 23% in Belgium. In France, the chances for preterm 

births were similar for settlers and naturalized moms. Newborn children of migrant moms likewise had 

higher mean birthweights in every one of the three nations. End: Despite their hindered status, Mexico-

conceived and North African-conceived ladies dwelling in the United States, France, and Belgium show 

great birth results. These can't be clarified exclusively by customary danger factors. Defensive elements 

and particular movement may offer further pieces of information.  

Keywords: Worker Ladies, Birth Results, Epidemiological Oddity, Low Birthweight, Preterm Births, 

Birthweight 
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PRETERM BIRTH PATTERNS AND DIFFERENCES BY DIFFERENT RACES 

Flora İNQLABSOY  

Azerbaijan 

Abstract: Targets: To decide whether the relationship among race and preterm conveyance would en-

dure when preterm conveyance was apportioned into two etiologic pathways. Techniques: We assessed 

perinatal and obstetrical information from the 1988 National Maternal and Infant Health Survey and 

ordered preterm conveyance as unconstrained or medicinally showed. Discrete relative peril models 

were fit to survey the danger of preterm conveyance for Black ladies contrasted and White ladies chan-

ging for possible segment and social jumbling factors. Results: Preterm conveyance happened among 

17.4% of Black births and 6.7% of White births with a Black versus White unadjusted peril proportion 

(HR) of 2.8 (95% CI = 2.4−3.3). The changed HR for a medicinally demonstrated preterm conveyance 

indicated no racial contrast in danger (HR = 1.0, 95% CI = 0.4−2.6). Be that as it may, for unconstrained 

preterm conveyance somewhere in the range of 20 and 28 weeks development, the Black versus White 

changed risk proportion (HR) was 4.9 (95% CI = 3.4−7.1). Ends: Although we found an expanded 

unadjusted HR for preterm conveyance among Black ladies contrasted and White ladies, the almost 

fivefold expansion in changed HR for the incredibly preterm births and the nonappearance of a distinc-

tion for therapeutically showed preterm conveyance was startling. Given the distinctions in the dangers 

of preterm birth among Black and White ladies, we prescribe to keep inspecting hazard factors for pre-

term conveyance in the wake of isolating unconstrained from medicinally demonstrated preterm birth 

and partitioning preterm conveyance by gestational age to reveal insight into the explanations behind 

the racial difference.  

Keywords: Transmission, Gestational Age, Newborn Child, Untimely, Pregnancy Result, Preterm Birth, 

Race 
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RISK OF PREGNANCIES AND RELATED MEASURES 

Vanesa PAJARERO  

Mexico 

Abstract: Targets: To decide whether the Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) is 

a remarkable and significant MCH information source and a successful component for states to gather 

MCH information, and to evaluate if late changes in it have improved productivity and adaptability. 

Strategies: Each part of the PRAMS system is depicted: examining and delineation, information assort-

ment, poll, and information the board and weighting. To survey viability, we determined reaction rates, 

contact rates, participation rates, refusal rates, and poll fruition rates. Calculated relapse was utilized to 

look at the connection among maternal and newborn child qualities and the probability of reaction. Four 

models were characterized to gauge improvement in PRAMS working. Results: Overall reaction rates 

for the 11 states in 1996 went from 66% to 80%. Participation rates were high (85–99%), with contact 

rates fairly lower (73–87%). Reaction rates were higher for ladies who were more established, White, 

hitched, had more instruction, were first-time moms, and had a typical birthweight newborn child. In all 

states, equality and training were the steadiest indicators of reaction, trailed by conjugal status and race. 

Between 1988–1990 and 1996–1999, the quantity of states and zones taking an interest in PRAMS 

expanded from 6 to 23, reaction rates improved, and the ideal opportunity for a state to begin information 

assortment and to get a weighted dataset both diminished. Decisions: PRAMS is an interesting and 

important MCH information source. The mail/phone philosophy utilized in PRAMS is a powerful met-

hods for arriving at most ladies who have as of late conceived an offspring in the 11 states inspected; 

nonetheless, some populace subgroups are not reached just as others. The framework has gotten more 

effective and adaptable over the long haul and more states currently partake.  

Keywords: Reconnaissance Frameworks, Reaction Rates, Review Strategies, Pregnancy 
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ASTHMA AMONG LOW INCOME CHILDREN AND MEDICAL AID RELATIONS 

Ana Belen CARRETERO 

Chile 

Abstract: Targets: Asthma is one of the most well-known diseases among kids, yet there is minimal 

dependable data on the quantity of kids at the state and area level who are living with asthma. This 

investigation analyzes the commonness of asthma among low-pay kids in North Carolina utilizing Me-

dicaid paid cases and enlistment information. Techniques: Claims paid by Medicaid during state mone-

tary year 1997–1998 with a finding of asthma or for a physician endorsed drug used to treat asthma are 

analyzed to gauge predominance among kids ages 0–14 years. Rates of enlisted kids with asthma are 

introduced by age, race, and country/metropolitan home, and the expenses of asthma treatment are de-

termined. Results: More than 12% of North Carolina youngsters ages 0–14 years on Medicaid had a 

sign of asthma. Predominance rates were discovered to be most noteworthy among more youthful kids, 

some minority gatherings, and occupants of country zones. More than $23 million was paid by Medicaid 

during the financial year for asthma-related administrations for youngsters ages 0–14 years. Ends: State 

Medicaid information bases are a valuable methods for examining the predominance of asthma and 

other ailments in low-pay populaces. Qualities and shortcomings of the proposed philosophy are talked 

about. Existing regulatory information frameworks can give speedy updates of commonness rates at the 

state and province level, improving the capacity to contemplate patterns in ailment after some time.  

Keywords: Asthma, Commonness, Medicaid 
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EPIDEMIOLOGICAL FACTORS BY STATE HEALTH AGENCIES IN US 

Anita VUKASOVIĆ  

Croatia 

Abstract: Goals: The Maternal and Child Health Epidemiology Program (MCHEP), mutually supported 

by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and Health Resources and Services Admi-

nistration (HRSA), was assessed in 1996–1997. As a feature of this assessment, an exertion was emb-

raced to recognize segments of successful MCH the study of disease transmission, to analyze their pre-

dominance across partaking states, and to survey contrasts concerning these segments among MCHEP 

and non-MCHEP states. Techniques: A contextual investigation assessment was embraced in which 

nine states (five MCHEP and four non-MCHEP) appraised themselves on a benchmark poll and partook 

in meetings directed during site visits. Toward the finishing of the assessment, 16 parts of compelling 

MCH the study of disease transmission in state wellbeing offices were distinguished. The nine states 

were appraised by the assessment group on every part. Evaluations across all states and among MCHEP 

and non-MCHEP states were looked at. Results: There was a lot of inconstancy among the nine states 

concerning the presence of the parts of viable MCH the study of disease transmission. Parts on which 

the states seemed most fragile by and large were the presence of satisfactorily prepared staff, the pre-

sence of satisfactory administration data frameworks to help MCH projects, and whether the state well-

being office's epidemiologic unit comprehends the MCH arranging cycle. States with a MCHEP chosen 

one had a higher by and large mean score than non-MCHEP states across all parts. There were seven 

segments on which the two gatherings of states varied. These incorporate whether the MCH chief is 

engaged in the state wellbeing office, regardless of whether the state wellbeing office has recognized 

interior epidemiologic limit working as a need, and whether scientific initiative is accessible for MCH 

epidemiologic exercises. Ends: Building and keeping up MCH epidemiologic limit in state wellbeing 

offices expects consideration regarding an assortment of components. While the presence of a MCH 

disease transmission expert is significant, this is just one of numerous parts that should be considered as 

both the administrative and state governments try to advance and systematize viable MCH the study of 

disease transmission in state wellbeing organizations.  

Keywords: Maternal and Kid Wellbeing the Study of Disease Transmission, State Wellbeing Organiza-

tion, Logical Limit Building 
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WEIGHT PERCENTS FOR OLDERS AGE BY RACE AND ORIGINS 

Amanda VALDÉS  

Mexico 

Abstract: Targets: Establishing and contrasting race, ethnic, and sex explicit birth weight percentiles 

for gestational age is imperative for researching the determinants of varieties in fetal development. In 

this investigation, we ascertain percentiles of birth weight for gestational age for the all out 1994–1996 

U.S. populace and difference these percentiles by racial/ethnic and sex gatherings. Strategies: Single 

live births to U.S. inhabitant moms were chosen from the 1994–1996 U.S. Natality Files. After prohibi-

tions, 5,973,440 non-Hispanic Whites, 1,393,908 non-Hispanic African Americans, 1,683,333 Hispa-

nics, 80,187 Native Americans, and 510,021 other racial/ethnic gatherings were utilized to ascertain 

conveyance percentiles of birth weight for each gestational age for which there were at any rate 50 cases 

to figure the 50th percentile and 100 cases to compute the tenth percentile. Results: Fetal development 

designs among the four U.S. racial/ethnic gatherings fluctuated notably and, across the gestational age 

range, there was impressive swaying in the overall positioning of any one gathering's introduction to the 

world weight percentile esteem in contrast with the others. Guys had generally higher birth weight per-

centile esteems than females. The extent of newborn children with a birth weight esteem under 1994–

1996 U.S. populace's tenth percentile estimation of birth weight for their comparing gestational age was 

7.87 for non-Hispanic Whites, 15.43 for non-Hispanic African Americans, 9.30 for Hispanics, and 8.81 

for Native Americans. Ends: While the elements fundamental patterns and populace subgroup contrasts 

in fetal development are hazy, sustenance, smoking propensities, wellbeing status, and maternal dreari-

ness are potential forerunners for part of the varieties in examples of fetal development. As pre-birth 

care has been promoted as a way to lessen the danger of fetal development limitation at term, guarante-

eing the accessibility and availability of extensive pre-birth care administrations is seen as a basic cul-

mination in the work to improve fetal development designs in the United States.  

Keywords: Birth Weight, Gestational Age, Fetal Development Limitation, Little For-Gestational Age 
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FREQUENCY IN NUTRIENT INTAKE OF HIGH INCOME PREGNANT WOMEN 

Taraneh RADAN  

Lebanon 

Abstract: Objective: In 1989, an approval investigation of eight supplements was performed on an 

adjusted food recurrence poll (FFQ) explicitly intended for low-pay pregnant ladies. The reason for this 

examination was to widen the extent of the past investigation by surveying the legitimacy of the FFQ 

for 17 extra supplements. Strategies: The Pregnancy Food Frequency Questionnaire (PFFQ) was cont-

rolled to an example of 295 low-pay, pregnant ladies matured 14–43 years living in Massachusetts. An 

arbitrarily chose subsample of 101 ladies who gave at any rate one eating routine review and announced 

admission of under 4,500 calories were remembered for this examination. Results: Mean admission of 

25 supplements as surveyed by one organization of the PFFQ and up to three eating regimen reviews 

gathered more than multi month were comparable. Unadjusted relationship coefficients between supp-

lement consumption estimated by diet reviews and the survey went from .28 (carotene) to .61 (folate). 

In the wake of changing for energy consumption the relationships went from .03 (B12) to .46 (folate). 

The relationships rectified for everyday variety were higher, going from .07 (B12) to .90 (zinc). The 

mean connection was .47 and there were 54% more than .40. Decisions: A food recurrence survey for 

English-talking, low-pay, pregnant ladies can give maternal and youngster wellbeing professionals and 

specialists a legitimate gauge of diet across a wide scope of supplements.  

Keywords: Diet, Pregnancy, Low-Pay, Diet Evaluation, Approval, Food Recurrence Poll 
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EFFECT OF MULTIPLE BIRTH ON INFANT MORTALITY 

Nibal BENYAMINA  

Algeria 

Abstract: Targets: The motivation behind this examination is to analyze the patterns in different con-

veyances in North Carolina and evaluate their impact on the paces of low birth weight, fetal mortality, 

and newborn child mortality. Strategies: Using North Carolina essential measurements documents, pat-

terns in numerous births, sorted by race, maternal age, and birth weight, were analyzed for the period 

1980–1997. A parceling technique was utilized to gauge the commitment of maternal age circulation 

and age-explicit different birth rates to the general expansion in numerous births, and the commitment 

of the changing various birth rate to noticed patterns in low birth weight and fetal and newborn child 

mortality. Results: Between 1980 and 1997, the express' different birth rate expanded by 40%. The 

majority of the expansion was because of an ascent in the age-explicit numerous birth rates, instead of 

a move in the maternal age dispersion. The expansion in the numerous birth rate represented a conside-

rable extent of the expansion in low birth weight among Whites and Blacks. The ascent in various births 

likewise impeded further decreases in fetal and baby mortality during this time. Ends: Multiple births 

are an undeniably significant supporter of perinatal results, and warrant more noteworthy thought in 

examination pointed toward assessing patterns in low birth weight and newborn child mortality.  

Keywords: North Carolina, Different Births, Low Birth Weight, Newborn Child Mortality 
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HIGH TECNOLOGY INITIATIVES TO REDUCE HIGH RISK PREGNANCIES 

Christina SCHIFTER  

Austria 

Abstract: Objective: Infant mortality has been decreased drastically with the advancement of perinatal 

regionalized high-innovation care. Our goal was to survey utilization of high innovation care among 

ladies with high-hazard pregnancies in the metropolitan and country United States. Strategies: The 1988 

National Maternal and Infant Health Survey was connected to the 1988 American Hospital Association 

study of every obstetrical emergency clinic. Clinics were characterized into five degrees of care depen-

dent on administrations and staffing. Ladies were named having high-hazard pregnancies utilizing two 

definitions: (1) gestational age <34 weeks and birthweight <1500 g (High Risk I) and (2) the principal 

definition or an antenatal high-hazard clinical conclusion (High Risk II). Investigations surveyed the 

extent of high-hazard ladies conveying in suitable areas in the country and metropolitan United States 

and investigated how close to home qualities, protection status, and use and wellspring of pre-birth care 

impacted where high-hazard ladies conveyed. Results: 71.2% of High Risk I and 55.9% of High Risk II 

ladies conveyed in a high-innovation office (Level IIA or III). Half of HRI country ladies conveyed in 

tertiary high-innovation emergency clinics and 39% of HRII rustic ladies conveyed in a high-innovation 

clinic. High-hazard metropolitan ladies were a few times bound to convey in a high-innovation office 

contrasted with their provincial partners. The multivariate investigation demonstrated that Black high-

hazard ladies were bound to convey in a high-innovation setting and that receipt of pre-birth care in a 

private setting brought down the chances of conveying in a high-innovation setting when different ele-

ments were controlled. Ends: In a period where regionalized perinatal consideration was not undermined 

by overseen care, an enormous extent of high-hazard ladies got care in under ideal settings. Provincial 

high-hazard ladies conveyed in high-innovation clinics less frequently than their metropolitan partners. 

The multivariate investigations inferred that the expected hindrances to mind might be more significant 

among those considered all the more socially advantaged, who might be more helpless before oversaw 

care. The current repayment climate, which debilitate reference to trained professionals and high-inno-

vation care, could bring about less access today.  

Keywords: Perinatal Regionalization, High Danger Care, Low Birth Weight, Rashly, Levels Of Care, 

Access 
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STATE MEDICAL FINANCE SUPPORTS FOR EARLY CHILDHOOD SERVICES 

Mathias BARRANDE  

France 

Abstract: Objective: To decide the degree to which Medicaid funds youth advancement administrati-

ons, either on a capitated or charge for-administration premise, and to check future interest in financing 

such administrations. Strategies: We dissected state Medicaid oversaw care contracts in actuality in Ap-

ril 1998 of every 45 states utilizing capitated courses of action for youngsters toward the finish of 1997 

to determine whether state Medicaid organizations financed any of six sorts of youth improvement ad-

ministrations, including guardian directing, home visiting, thorough appraisals, phone exhortation lines, 

parent schooling classes, and case the board. We additionally led organized phone overviews with simi-

lar 45 states' Medicaid oversaw care chiefs. Results: Overall, state Medicaid organizations account not 

many youth advancement administrations on a capitated or charge for-administration premise. Case the 

board was the most famous support of be paid for expense for-administration. Parent training was the 

most famous assistance needed in oversaw care contracts. Parent advising and phone counsel lines for 

data on youngster improvement or nurturing issues were the administrations most drastically averse to 

be repaid through either Medicaid financing component. End: until now, Medicaid offices for the most 

part have not needed overseen care intends to cover youth advancement administrations, nor have they 

paid for such administrations on an expense for-administration premise. In any case, 17 states commu-

nicated an interest in extending youth improvement administrations, especially home visiting, parent 

training, and phone exhortation lines. Regardless, a few difficulties exist in extending Medicaid finan-

cing, remembering the requirement for more proof for cost-adequacy and more prominent political help 

for advancing youth improvement.  

Keywords: Medicaid, Financing, Youth Improvement Administrations, Home Visiting 
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADIN BİREYLERDE PELVİK TABAN KAS 

EĞİTİMİNİN VE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Berna DİMLİ, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN 

Türkiye 

Öz: Üriner inkontinans istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanabilir. Üriner inkontinans sadece bir hij-

yen problemi değil bir sağlık bozukluğu olarak kabul görmüştür. Çalışmamıza 65 yaş üstü üriner inkon-

tinans tanısı olan 30 kişi katıldı. Bu 30 kişi iki gruba ayrıldı. Gru1 Pelvik Taban Eğitim Grubu ve Grup 

2 Klinik Pilates Grubu olarak belirlendi. Olgulara uygulanan değerlendirmeler semptom şiddeti ölçümü, 

pelvik tabankas aktivasyon cevabı, tedavi memnuniyet algısı, yaşam kalitesi, stabilizasyon kas kuvvet 

ölçümü ve üriner günlük parametreleriydi. İlk değerlendirmeden sonra Grup 1’e pelvik taban kas eğitimi 

(PTKE) uygulandı. PTKE hızlı ve yavaş kontraksiyonlardan oluşan iki egzersiz içermektedir. Egzersiz-

ler tekrar sayısı ve set sayısı zamanla artırılarak 12 hafta boyunca uygulanmıştır. Grup 2’ye Klinik Pi-

lates egzersizlerinden oluşan bir egzersiz programı uygulanmıştır. Bu egzersiz programındaki egzersiz-

lerin zorluk derecesi ilerleyen haftalarda arttırılmış ve 12 hafta boyunca uygulanmıştır. Uygulamalar 

başlamadan yapılan ve 12 haftanın sonucunda yapılan değerlendirmelerin istatistiksel analizi yapıldı. 

Yapılan analiz sonucunda grupların idrar kaçırma şiddetlerinde anlamlı bir azalma bulunmuştur. Yapı-

lan uygulamaların yaşam kalitesine etkisine bakıldığında olumlu yönde bir fark olduğu ancak gruplar 

arası bir fark olmadığı bulunmuştur. Grupların tedavi öncesi ve sonrası idrara çıkma sayılarında anlamlı 

bir fark bulunmazken, idrar kaçırma sayılarında anlamlı bir düşüş bulunmuştur. Grupların tedavi sonrası 

stabilizasyon kas kuvvetlerinde ki farklılaşmaya bakıldığında Grup 1 de anlamlı bir fark görülmezken 

Grup 2 de olumlu yönde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların tedavi sonrası pelvik taban kas akti-

vasyon cevabı ölçümleri karşılaştırıldığında her iki grupta da anlamlı farklar görülmüş ancak Grup 1’de 

Grup 2 ye kıyasla daha çok fark görülmüştür. Gurupların tedaviden memnuniyet durumları karşılaştırıl-

dığında iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre PTKE’i pelvik 

taban kaslarının(PTE) kas aktivasyon cevabındaki gelişimde daha etkiliyken Klinik Pilates Egzersizleri 

Transversus Abdominis kasının stabilizasyon kas kuvveti gelişiminde daha etkilidir. Bunun yanında her 

iki grup idrar kaçırma sayısının azalmasında, UI’nın yaşam kalitesine etkisinin azalmasında, UI semp-

tom şiddetinin azalmasında etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Pelvik Taban Kas Eğitimi, Klinik Pilates, İdrar Kaçırma 
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ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN TERAPÖTİK OYUNA İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMALARI 

Canan AYAŞLI, Dilek YILDIZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Çocuk gelişimi açısından ele alındığında oyun; çocuğun kendini ifade edebildiği, hiçbir dış 

baskı etkisinde kalmadan, hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi isteği ile deneyimleyerek öğ-

renmesini sağlayan fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan tüm etkinliklerdir. Çocuklar çeşitli 

sağlık sorunları nedeniyle hastalanabilirler ve tedavi sürecinde hastaneye yatabilirler. Terapötik oyun; 

çocuğun hastalık ve hastaneye yatmanın neden olduğu travmayı azaltan, yapılan işlemler ile ilgili duy-

gularını ifade etmesini sağlayan, hastaneye uyum sürecini kolaylaştıran, baş etme yöntemleri geliştir-

mesini amaçlayan bir oyun tekniğidir. Çocuk hemşireleri çocuğun hastaneye uyumunu sağlaması, ağrı-

sını azaltması, baş etme becerilerini geliştirmesi, duygularını ifade etmesi, korkularının giderilmesinde 

‘’terapötik oyunu’’ kullanmalıdır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk hemşirelerinin terapötik oyuna 

ilişkin bilgi ve uygulamalarını literatür çerçevesinde incelemektir. Yöntem: Bu çalışma, ‘’Google Aka-

demik’’, ‘’Science Direkt’’, ‘’Pubmed’’, ‘’YökTez’’ veri tabanları aracılığıyla 2010-2020 yılları ara-

sında yerli literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. Literatür taraması yapılırken ‘’terapötik oyun, ço-

cuk hemşiresi, bilgi, uygulama, hastanede yatan çocuk’’ anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bulgular: Li-

teratür incelendiğinde çalışmalarda veriler çoğunlukla anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Çocuk 

hemşirelerinin terapötik oyunu; çocuğun anksiyetesini azaltmak ve rahatlatmak amacıyla uyguladıkları 

ve rutin uygulamalarda, cerrahi ve invaziv işlemler öncesi çocuğu hazırlamak için kullandıkları, en çok 

kan alma işlemi öncesi uyguladıkları bildirilmiştir. Hemşirelerin çoğunlukla medikal araçlar (steteskop, 

enjektör) ile tıbbi işlemi anlatma ve resim çizdirme yöntemlerini uyguladıkları belirtilmiştir. Terapötik 

oyunun işlem sırasında çocukların ağrı skorunu azalttığı, çocuk- hemşire iletişimini arttığı ve işlem sı-

rasında çocukların işbirlikçi davranış gösterdikleri saptanmıştır. Sonuç: Literatürdeki çalışmalar ince-

lendiğinde hemşirelerin terapötik oyunun amacını ve çeşitlerini bildikleri ve çoğunlukla uyguladıkları 

saptanmış, hemşirelerin iş yükünün azaltılmasıyla yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Terapötik Oyun, Hemşire, Bilgi, Uygulama 
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ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN ERKEN NEONATAL DÖNEMDE 

YENİDOĞANIN HİPERBİLİRUBİNEMİSİ 

Ece Neslihan GÖKSU, Özlem METREŞ 

Türkiye 

Öz: Fizyolojik olarak gözlemlenebilen, multifaktöriyel nedenlere bağlı olarak gelişen, preterm bebek-

lerin %80’inde, term bebeklerin yaklaşık %40-60’ında görülen hiperbilirubinemi; özellikle yaşamın ilk 

7 gününde tedavi gerektiren bir sağlık sorunudur. Hemolitik hastalık, enzim eksikliği, doğum travması, 

polisitemi, bilirubin konjugasyonunu engelleyen hastalıklar, vücuttan bilirubin atılımının azalması ve 

prematürite başta olmak üzere, metabolik bozukluklar, üriner sistem enfeksiyonları ve anne sütünün 

yetersiz alınmasına nedeniyle gelişen hiperbilirubinemide, sarılık vücutta serum total bilirubin düzeyi-

nin 5 mg/dL’yi geçmesi ile birlikte gözle görülür olmaktadır. Hiperbilirubinemi serum bilirubin düze-

yinin nomogram aracılığıyla izlenmesi ile değerlendirilir. Bebeğin postnatal yaşına göre bilirubin düzeyi 

belirlenerek, bilirubinin yükselme hızı izlenir ve bebeğin hiperbilirubinemi açısından hangi risk gru-

bunda olduğu belirlenir. Hiperbilirubinemi tedavisinde sıklıkla fototerapi uygulanmakta ve fototerapi 

tedavisi alan bebeğin izlemi sırasında hemşirelik bakımına yönelik önemli girişimler bulunmaktadır. 

Literatürde bebek masajı ve bebeğe küvet banyo verilmesinin bilirubinin yükselme hızını azalttığı ve 

fototerapi tedavisinin etkinliğini hızlandırdığı belirtilmektedir. Ebeveynler bebeklerinin sağlıklı büyü-

yen ve gelişen bir bebek olarak hayata devam etmesini bekler. Doğum ile birlikte sağlıklı büyüme ve 

gelişme; bebeğin zarardan korunması, emzirmenin başlatılması ve devam ettirilmesi, bakımın sorumlu-

luğunu alma ve güvenli bağlanmanın sağlanması ile gerçekleşir. Hiperbilirubinemi tedavisinde sıklıkla 

kullanılan fototerapi nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin annelerinde; annelik rolünün değişmesi 

ve bakım sorumluluğunun sağlık ekibine verilmesi annelerde stres, endişe ve kaygı oluşturmaktadır. 

Literatür bilgileri doğrultusunda oluşturulan bu makalede; hiperbilirubineminin klinik değerlendirmesi, 

yenidoğanda risk faktörlerinin belirlenmesi, postpartum dönemde hiperbilirubinemi nedeniyle hasta-

neye yatırılan bebeklerin anne-bebek etkileşimleri, hiperbilirubinemi gelişimini önleyici hemşirelik gi-

rişimleri ve fototerapi uygulanan bebeğin takibinde hemşirenin rolü ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hiperbilirubinemi, Yenidoğan Sarılığı, Erken Neonatal Dönem, Fototerapi, Hem-

şire



 

 
 


